Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2011
z działalności
Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Kielcach
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Rozdział 1
Informacje ogólne

1.1
Dane teleadresowe:

Adres: Ul. Mała – Kilińskiego 4/3
25-302 Kielce
KRS 0000244954 data rejestracji 22.11.2005
REGON 260059470
NIP 950-171-68-05
Strona Internetowa : www.centrumwolontariatu.eu

1.2
Historia organizacji:

Pomysł stworzenia miejsca, które skupiałoby wolontariuszy zrodził się w 1996 r. Idea
działalności wolontarystycznej zainteresowała pracowników Świętokrzyskiego Centrum
Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej 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 w Kielcach wiązała się akcyjnością.
Organizowaliśmy akcje ogólnopolskie o wymiarze lokalnym, m.in. uczestniczyliśmy w Wielkiej
Orkiestrze Świątecznej Pomocy, w Akcji Nadzieja Polskiej Akcji Humanitarnej.
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Współorganizowaliśmy wiele akcji charytatywnych na rzecz organizacji pozarządowych:
kwesty, koncerty muzyczne, festyny, Olimpiady Specjalne. Stowarzyszenie nadal chętnie
angażuje się w wydarzenia organizowane przez inne organizacje i instytucje. 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.
W latach 2006-2010 organizacja realizowała szereg projektów, dzięki czemu mogła
ugruntować swoją pozycję jako regionalne centrum aktywizacji wolontariuszy oraz
wspierania organizacji pozarządowych.
W roku 2010 zmieniono zarząd stowarzyszenia oraz opracowano nową strategię rozwoju
organizacji. Stowarzyszenie zmieniło swoją siedzibę i rozpoczęło współpracę na poziomie
krajowym i międzynarodowym. W roku 2011 w organizacji pojawili się pierwsi wolontariusze
obcego pochodzenia; za granicę na projekty wolontariackie wysłanych zostało sześć osób z
Polski. Stowarzyszenie stało się członkiem założycielem Polskiej Rady Organizacji
Młodzieżowych oraz zaangażowało się w powołanie w Kielcach Miejskiej Rady Działalności
Pozarządowych.

1.3
Misja i cele statutowe organizacji:

Misja Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu:
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.
Misja realizowana jest dzięki działalności w ramach celów statutowych:
1. działalność charytatywna;
2. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy;
3. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
4. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
5. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;
6. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym w szczególności
alkoholizmowi, narkomanii, bezdomności;
7. ochrona i promocja zdrowia;
8. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
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9. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
10. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
11. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
12. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a
także działania wspomagające rozwój demokracji;
13. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
14. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym;
15. zwiększanie wiedzy z zakresu wolontariatu i upowszechnianie idei pracy
wolontarystycznej;
16. organizowanie i promocja wolontariatu;
17. wspieranie szeroko pojętej aktywności obywatelskiej ze szczególnym uwzględnieniem
działalności wolontarystycznej;
18. promowanie i wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz rozwoju dobroczynności i
filantropii w Polsce i za granicą;
19. 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;
20. rozszerzanie wiedzy o wolontariacie i organizacjach pozarządowych w Polsce i za granicą;
21. wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych w Kielcach, w województwie
świętokrzyskim i w Polsce;
22. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
23. działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
24. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
25. działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
26. działalność na rzecz nauki wypoczynku dzieci i młodzieży;
27. działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego;
28. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo
organizacje pozarządowe i instytucje publiczne;
29. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
30. pomoc Polonii i Polakom za granicą;
31. promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
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Rozdział 2
Realizowane projekty

2.1 Świętokrzyski Zasilacz Wolontariatu
Źródło finansowania:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

Cele projektu:
1.Podniesienie aktywności i zaangażowania w wolontariat uczniów szkół ponadgimnazjalnych
i gimnazjalnych z terenu województwa świętokrzyskiego;
2.Utworzenie szkolnych klubów wolontariatu i wsparcie ich działania;
3.Zapewnienie ciągłości działań klubów wolontariatu po zakończeniu projektu;
Cele zostały osiągnięte. Pojawiły się również prośby o kolejne szkolenia dla koordynatorów
wolontariatu w szkołach. Dzięki szkoleniom w ramach projektu Świętokrzyski Zasilacz
Wolontariatu udało się nie tylko podnieść aktywność i zaangażowanie w wolontariat ale także
zainteresowanie podejmowaniem współpracy z Centrum Wolontariatu w kolejnym roku.
Rezultaty twarde:
● przeszkolenie 21 koordynatorów klubów wolontariatu;
● powstanie szkolnego Klubu Wolontariatu i wsparcie działania istniejących;
● zaangażowanie około 200 uczniów w działanie klubów wolontariackich;
Rezultaty miękkie:
● zwiększenie aktywności uczniów zaangażowanych w pracę Klubów Wolontariatu;
● zwiększenie świadomości odpowiedzialności za drugą osobę u uczniów
zaangażowanych w pracę klubów;
● zwiększenie umiejętności zarządzania organizacją u nauczycieli zaangażowanych w
pracę klubów;
● rozwijanie pasji i talentów uczniów zaangażowanych w pracę klubów;
● wsparcie dla odbiorców pomocy projektów wolontariackich (domy dziecka, placówki
pomocowe, domy kultury, etc.)
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2.2 Zasilacz Wolontariatu
Źródło finansowania:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Cele projektu:
1. Profesjonalizacja i wsparcie działania organizatorów wolontariatu poprzez szkolenie
koordynatorów wolontariatu, wybór koordynatorów lokalnych i systematyczne wsparcie
merytoryczne w systemie mentorskim, a także wydanie publikacji pomocnej w pracy
organizatora wolontariatu;
2. Wymiana dobrych praktyk poprzez organizację Pierwszego Świętokrzyskiego Kongresu
Organizatorów Wolontariatu;
3. Promocja zaangażowania w wolontariat i pozytywnego wizerunku wolontariatu w regionie
świętokrzyskim poprzez oprawę medialną Kongresu oraz zorganizowanie happeningu, w
którym wzieli udział uczestnicy wydarzenia;
4. Informowanie o krajowych i międzynarodowych wydarzeniach związanych z Europejskim
Rokiem Wolontariatu 2011 dzięki wydanej publikacji;
Działania podjęte w projekcie:
1. Promocja Europejskiego Roku Wolontariatu oraz rekrutacja na szkolenia.
Informacja o projekcie dotarła do każdej części województwa za pomocą poczty
elektronicznej, tradycyjnej, radio, komunikacji telefonicznej, portali informacyjnych i
społecznościowych. Rekrutacja odbyła się poprzez wypełnione formularze, gdzie znajdowały
się szczegółowe pytania na temat potrzeb i poziomu wiedzy koordynatorów.
2. Przygotowanie publikacji dla koordynatorów wolontariatu.
Przygotowana przez doświadczone osoby publikacja zawierała informacje niezbędne do
profesjonalnego koordynowania wolontariatu. Publikacja trafiła do osób przeszkolonych,
organizacji pozarządowych w regionie oraz uczestników Pierwszego Świętokrzyskiego
Kongresu Organizatorów Wolontariatu.
3. Szkolenia dla koordynatorów wolontariatu i wybór koordynatorów lokalnych. Odbyły się 4
szkolenia w 3 różnych częściach regionu.
4. Proces mentoringu koordynatorów wolontariatu i dwa spotkania regionalne.
Wsparcie mentorskie udzielone zostało 12 koordynatorom. Do końca trwania projektu
aktywnie zaangażowanych było 10 koordynatorów wolontariatu. Obyły się 3 spotkania w
miastach koordynatorów wolontariatu. W Końskich, jednym z miast koordynatorów, odbyło
się również spotkanie ze starostą powiatowym, gdzie konsultowane było wsparcie ze strony
starostwa. W Ostrowcu Świętokrzyskim odbyło się spotkanie w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej, na które zaproszeni zostali wszyscy pracownicy socjalni.
5. Pierwszy Świętokrzyski Kongres Organizatorów Wolontariatu połączony z
happeningiem promującym wolontariat i Europejski Rok Wolontariatu.
Kongres cieszył się wysoką frekwencją oraz zainteresowaniem władz i mediów.
Przedstawione zostały różne oblicza wolontariatu, obyły się panele dyskusyjne i warsztaty.
6. Ewaluacja i zakończenie projektu
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Ewaluację przeprowadzono za pomocą ankiet dla uczestników szkoleń, analizy dokumentacji
oraz obserwacji.
Rezultaty twarde:
●

●

●

●

●

przeszkolenie 51 koordynatorów wolontariatu z organizacji już zajmujących się
wolontariatem oraz tych, które w przyszłości chciałyby się tego podjąć. Koordynatorzy
uzyskali wiedzę na temat: czym jest wolontariat, dlaczego ludzie chcą być
wolontariuszami, jak pozyskać wolontariuszy, jak ich motywować, jak współpracować
z wolontariuszami i jak ich zatrzymać w organizacji oraz poznali aspekty prawne
wolontariatu;
wybór i współpraca z 12 lokalnymi koordynatorami wolontariatu. Na samym początku
procesu mentoringu chęć współpracy z mentorem wyraziło 12 koordynatorów, jednak
w późniejszym czasie, 10 koordynatorów było aktywnie zaangażowanych w
mentoring. Proces przyczynił się do stworzenia planu powstania 3 centrów
wolontariatu: w Końskich, Busku Zdroju oraz Chmielniku. Kolejne miejscowości
rozważają możliwość utworzenia jednostek koordynujących wolontariat;
wydanie 24-stronicowego poradnika dla koordynatorów wolontariatu w wersji
papierowej i elektronicznej. Nakład 1000 szt został rozesłany do organizacji
pozarządowych i innych jednostek z regionu uprawnionych do korzystania ze
świadczeń wolontariuszy według znowelizowanej Ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie. Publikacja dodana została do multimedialnej biblioteki
portalu wolontariat2011.pl, opublikowana została na stronach internetowych Centrum
Wolontariatu w Kielcach oraz stronie Regionalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach
na portalu facebook.com. Publikacja w wersji papierowej dotarła do wszystkich
przeszkolonych koordynatorów i ich organizacji, do wszystkich uczestników
Pierwszego Świętokrzyskiego Kongresu Organizatorów Wolontariatu oraz do innych
organizacji pozarządowych w regionie;
dotarcie do większości organizacji pozarządowych w regionie z informacją na temat
form pracy z wolontariuszami oraz o Europejskim Roki Wolontariatu. Podczas szkoleń
oraz Pierwszego Świętokrzyskiego Kongresu Organizatorów Wolontariatu, uczestnicy
zapoznali się z możliwościami i różnymi formami pracy z wolontariuszami;
organizowanie Pierwszego Świętokrzyskiego Kongresu Organizatorów Wolontariatu.
Podczas Kongresu zaproszeni goście dyskutowali na temat różnych form wolontariatu.
Zaproszeni eksperci oraz lokalni koordynatorzy poruszali zagadnienia wolontariatu
sportowego, pracowniczego, szkolnego oraz na rzecz rozwoju wspólnot lokalnych.
Odbyły się również warsztaty z wymienionych dziedzin. Przedstawiciele administracji
publicznej oraz organów władzy wykonawczej wyrazili aprobatę wobec tworzenia
ścieżek współpracy między organizatorami wolontariatu.

Rezultaty miękkie:
●

●

podniesienie świadomości organizatorów wolontariatu na temat Europejskiego Roku
Wolontariatu. Informacja o Europejskim Roku Wolontariatu oraz jego obchodach
zamieszczona była na wszystkich materiałach związanych z projektem i była
przekazywana wielokrotnie podczas szkoleń i Kongresu Organizatorów Wolontariatu;
podniesienie wiedzy działaczy organizacji pozarządowych na temat wolontariatu
i wszystkich aspektów jego organizacji. Przed szkoleniami uczestnicy wypełniali pretesty na temat wiedzy o wolontariacie i aspektach jego organizacji, po szkoleniu
uczestnicy wypełniali post-testy na ten sam temat. Wyniki testów wskazywały jasno,
że szkolenie przyczyniło się w znacznym stopniu do podniesienia wiedzy działaczy;
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●

●

zapewnienie wsparcia w działaniu organizatorów wolontariatu. Proces mentoringu
bezpośrednio wspierał organizatorów wolontariatu w ich pracy w sposób teoretyczny,
doradczy i konsultacyjny. Organizatorzy uzyskali wsparcie w planowaniu utworzenia
lokalnych centrów wolontariatu, a także w konsultacjach z lokalnymi władzami na
temat pomocy finansowej w profesjonalnej organizacji wolontariatu;
wymiana dobrych praktyk i nawiązanie współpracy pomiędzy organizacjami. Podczas
szkoleń oraz Kongresu Organizatorów Wolontariatu powstała przestrzeń na wymianę
dobrych praktyk. Zaproszeni eksperci podzieli się wskazówkami i dobrymi praktykami
ze swoich doświadczeń. Część organizacji uczestniczących w projekcie nawiązało
między sobą współpracę przy tworzeniu lokalnych centrów wolontariatu;

Rezultaty dodane:
●
●
●
●
●

projekt powołania Centrum Wolontariatu w Busku Zdroju, Chmielniku oraz Końskich;
poznanie pracy koordynatorów wolontariatu w Końskich przyczyniło się do
wyróżnienia Koneckiego Forum Wolontariatu jako Miejsca Przyjaznego
Wolontariuszom podczas Gali Wolontariatu 2011;
wysłanie do wszystkich gmin oraz starostów powiatowych województwa
świętokrzyskiego prośby o wygospodarowanie w budżetach na rok 2012 funduszy na
wsparcie organizatorów wolontariatu;
konsultacje z organami administracji publicznej dotyczące wsparcia finansowego
lokalnych organizatorów wolontariatu;
zapoznanie pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Ostrowcu Świętokrzyskim z ideą wolontariatu i wartością zaangażowania w
wolontariat, a także zachęcenie do współpracy z lokalnym koordynatorem
wolontariatu;

2.3 Operacja integracja
Źródło finansowania:

Urząd Województwa Świętokrzyskiego

Cel projektu (ogólny):
Społeczna integracja osób starszych i samotnych, niepełnosprawnych i ich rodzin w regionie
świętokrzyskim oraz skuteczne przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez
organizację pracy wolontarystycznej, treningi samodzielności oraz organizację i promocję
aktywnych form spędzania wolnego czasu.
Cele szczegółowe:
1. Aktywizacja i społeczna integracja osób starszych i samotnych oraz niepełnosprawnych w
województwie świętokrzyskim;
2 Podniesienie poczucia wartości u osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych z
województwa świętokrzyskiego;
3. Wzmocnienie samooceny i poczucia przydatności wśród uczestników programu.
4. Wsparcie procesu adaptacji do współczesnego świata u osób starszych, samotnych i
niepełnosprawnych;
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W wyniku realizacji projektu udało się nawiązać stałą współpracę pomiędzy instytucjami
świadczącymi pomoc osobom starszym oraz Centrum Wolontariatu. Wolontariusze w
podeszłym wieku posiadają niewykorzystany potencjał co zostało udowodnione poprzez
realizację projektu. Szkolenia z zakresu problematyki wolontariatu cieszyły się dużym
powodzeniem, jednak cały czas problemem pozostaje dojście do niezaktywizowanej grupy
osób starszych.
Trening samodzielności ze względu na ograniczenia finansowe skupił się na obsłudze
komputerów oraz programów internetowych. Dla osób starszych, mających często problemy
z poruszaniem się, dostęp do sieci Internetowej pozwala na stały kontakt z najbliższymi,
kulturą i informacjami. Trening samodzielności dotyczący obsługi komputerów prowadzony
był indywidualnie z każdym uczestnikiem tak, aby dostosować tempo przekazywania wiedzy
do odbiorców. Główne zagadnienia jakimi interesowali się seniorzy to Internet oraz edytory
tekstów.
Dużym powodzeniem cieszyły się również szkolenia dla przyszłych wolontariuszy. Osoby
starsze dzięki dużemu potencjałowi wolnego czasu są istotnym wsparciem dla Centrum
Wolontariatu. Istotną rzeczą jest również doświadczanie jakim mogą się wykazać tacy
wolontariusze. Tego typu szkolenia trwały 6 godzin. W ich programie znalazły się informacje
dotyczące prawnych aspektów związanych z nawiązywaniem współpracy z wolontariuszem,
motywacji wolontariuszy do podejmowanych działań oraz specyficznych problemów
związanych z osobami starszymi w roli wolontariuszy.
19 sierpnia 2011 roku odbyła się wycieczka integracyjna na Święty Krzyż dla uczestników
projektu.

2.4 "Leaders Under Construction / Liderzy w budowie"
Źródło finansowania:

Program "Młodzież w działaniu" Akcja 4.3 Szkolenia i tworzenie sieci

Cel projektu:
Głównym celem projektu było stworzenie trwałej sieci partnerstw i współpracy
skoncentrowanych wokół tematyki szkolenia i wspierania rozwoju liderów, służącej do
wypracowania skutecznych metod działania związanych z edukacją pozaformalną w tym
zakresie.
W ramach projektu został nawiązany kontakt z 4 organizacjami Rumunii, Bułgarii, Łotwy i
Turcji, które realizowały projekty z zakresu liderowania i chciały podnieść kwalifikacje w tym
zakresie, wymienić doświadczenia oraz rozpocząć regularną współpracę międzynarodową. W
projekcie wzięło udział 20 osób, po 4 osoby z każdej organizacji partnerskiej.
Projekt odbył się 26-31 lipca 2011 roku w Ośrodku Wypoczynkowym Jodełka w Św.
Katarzynie k. Kielc.
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Zadania zrealizowane w ramach projektu obejmowały: zaprezentowanie zrealizowanych
działań, dyskusje na temat form kształcenia liderów, wymianę dobrych i złych praktyk,
porównanie różnych punktów widzenia na rolę lidera/ki w społeczeństwie, spotkanie z
lokalnymi liderami.
Zastosowane metody pracy związane były z edukacją pozaformalną: prezentacja, World cafe,
burza mózgów, praca w grupach, symulacja, energizers, icebreakers.

Widoczne efekty spotkania:
● stworzenie platformy współpracy, służącej dzieleniu się doświadczeniami w celu
podniesienia efektywności działań;
● stworzone szkice nowych projektów;
Rezultaty i refleksje na temat spotkania oraz szkice i pomysły na nowe działania są
publikowane na stronie internetowej projektu “Youth Leaders International” będącą
platformą współpracy dla uczestników projektu oraz innych organizacji zajmujących się
tematyką liderowania.

2.5 "You Lead / Ty prowadzisz"
Źródło finansowania:

Program "Młodzież w działaniu" Akcja 4.3 Szkolenia i tworzenie sieci

Kurs szkoleniowy „Ty prowadzisz!” był przygotowany przez Centrum Wolontariatu dla
uczestników z Polski, Litwy, Rumunii, Bułgarii, Turcji i Włoch. Był odpowiedzią na
oczekiwania ich i ich organizacji. Szkolenie na temat kompetencji liderowania we wspólnocie
lokalnej i pracy młodzieżowej zaprojektowano tak, aby wyposażyć grupę wybranych
początkujących młodych liderów w zaawansowane narzędzia do facylitacji pracy
młodzieżowej i liderowania grupom młodzieży w ich wspólnotach lokalnych.
Uczestnicy podzielili się swoimi doświadczeniami w pracy młodzieżowej, podwyższyli
umiejętności liderskie i zdolności analizy społecznych problemów oraz znajdowania
odpowiednich metod aby je likwidować. Na szkoleniu zostały użyte różnorakie interesujące
metody warsztatowe (prezentacje, dyskusje, praca w grupach, buzz groups, etc.) oraz
innowacyjne narzędzia, takie jakie: nauka elementów Aikido bez przemocy (jako technika
negocjacji) oraz zajęcia z medytacji. Szkolenie zorganizowano aby budować nie tylko
przyjazną i interesująca przestrzeń do nauki, ale także po to, aby ulepszyć rezultaty
szkolenia, którymi będą: wyższa jakość projektów realizowanych w przyszłości przez
uczestników oraz wyższa samoświadomość i świadomość potrzeb grupy, z którą przyjdzie im
pracować.
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2.6 "Wolontariat Europejski
Centrum Wolontariatu jako organizacja wysyłająca"
Źródło finansowania:

Program "Młodzież w Działaniu" Akcja 2 Wolontariat Europejski

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Kielcach jest jedyną w mieście organizacją
akredytowaną przez Narodowa Agencję Programu ,,Młodzież w działaniu” do goszczenia oraz
wysyłania osób w wieku 18 – 30 lat za granicę na projekty wolontariacie.
W roku 2011 Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu zrekrutowało, przygotowało do wyjazdu i
wysłało na zagraniczne projekty w ramach Wolontariatu Europejskiego sześć osób.
Dziewięciomiesięczne projekty (koniec trwania – rok 2012 ) realizowane są w Macedonii,
Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Danii oraz na Łotwie. Główne zadania wolontariuszy dotyczą
pracy z młodzieżą, dziećmi i w ramach projektów kulturalnych.
Projekt realizowany w miejscowości Struga w Macedonii przygotowany przez Centrum
Wolontariatu został dofinansowany przez Polska Narodową Agencję Programu ,,Młodzież w
działaniu”. Pozostałe projektu dofinansowane były w krajach, w których odbywają się
działania.

2.7 "Na wchodzie bez zmian…?"
Źródło finansowania:
Polsko Amerykańska Fundacja Wolności
Program RITA - Przemiany w regionie

W dniach 08-09 oraz 15-16.11.2011 odbył się w Kielcach festiwal filmowy „A na wschodzie
bez zmian…?” zorganizowany przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu i finansowany ze
środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (Program RITA – Przemiany w Regionie).
Festiwal spotkał się z dużym zainteresowaniem publiczności. Sala Pałacyku im.
T. Zielińskiego każdorazowo była zapełniona widzami, którzy chcięli poznać codzienność
mieszkańców Białorusi, Ukrainy, Czeczenii i Tybetu. Przed każdym pokazem absolwenci
politologii z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przedstawiali rys historyczny,
fakty oraz ekspertyzy związane z oceną wydarzeń w poszczególnych krajach. Po pokazach
treść zawarta w filmach „Lekcja białoruskiego”, „Krasnoludki jadą na Ukrainę”, „Cena
Prawdy” oraz „Tragedia Tybetu” była szeroko komentowana przez zaproszonych panelistów.
Działacze organizacji pozarządowych, aktywiści, podróżnicy, wolontariusze a przede
wszystkim mieszkańcy danych krajów – korzystając z własnych doświadczeń – przekazali
historie o których nie zawsze można przeczytać w gazetach czy książkach. Można było
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dowiedzieć się np. dlaczego na Białorusi nie wolno klaskać, skąd na wiecach Pomarańczowej
Rewolucji wzięły się dzieci, jaką ulicą straszy powstałe z ruin miasto Grozny oraz czy
mieszkańcy Tybetu wiedzą kto to jest Dalajlama. Publiczność – nie bojąc się odważnych
pytań – miała okazję skonfrontować obraz rzeczywistości zawarty w dokumentach filmowych
z tym jak postrzegają ją zaproszeni goście i usłyszeć różne stanowiska, co było siłą
napędową trwających dyskusji.
Oprócz rozmów z panelistami oraz artykułów w lokalnej prasie uczestnicy festiwalu mogli
czerpać wiedzę o wschodzie również za pośrednictwem przygotowanych przez Centrum
Wolontariatu materiałów. Wydruki z poszczególnych stron internetowych, raporty dotyczące
praw człowieka, adresy stowarzyszeń zajmujących się szczegółowo konkretnymi krajami –
nie pozostawiły nikogo z pustymi rękami. Centrum Wolontariatu w najbliższej przyszłości
chce kontynuować podjęte podczas festiwalu tematy w ramach kolejnych przedsięwzięć
społeczno-kulturalnych.

2.8 “European volunteers for local volunteering Wolontariusze Europejski dla wolontariatu lokalnego”
(projekt w realizacji w roku 2011-2012)
Źródło finansowania:

Program "Młodzież w działaniu" Akcja 2 Wolontariat Europejski

W projekcie trwającym 9 miesięcy wzięła udział dwójka wolontariuszy - z Turcji i Macedonii.
Tematem projektu “European volunteers for local volunteering” jest, zgodnie z tytułem,
wolontariat zagraniczny na rzecz wolontariatu lokalnego, promujący obywatelstwo
europejskie, różnorodność kulturową, tolerancję oraz kreatywność i przedsiębiorczość
młodzieży. Celem projektu było zwiększenie wiedzy na temat wolontariatu i jego form wśród
mieszkańców Kielc, w szczególności młodzieży, oraz zachęcenie młodych ludzi do brania
udziału w programie Wolontariatu Europejskiego. Kluczowym punktem był także samorozwój
wolontariuszy EVS, przebywających na projekcie w Kielcach. W czasie pobytu brali oni udział
w szkoleniach mających pomóc im lepiej odnaleźć się w środowisku organizacji
pozarządowej, w której w czasie trwania projektu byli aktywną częścią.
Podczas 9 miesięcy wolontariusze organizowali spotkania i warsztaty dla młodzieży promując
wolontariat i aktywną, prospołeczną formę spędzania wolnego czasu, brali udział w
szkoleniach rozwijających ich umiejętności oraz w zajęciach z języka i kultury polskiej. Ich
udział w akcjach społecznych Centrum Wolontariatu był ważnym elementem angażującym
ich w działania organizacji goszczącej. Ponadto realizowali własne, autorskie akcje
wolontariackie.
Efektami projektu jest poszerzenie świadomości mieszkańców Kielc, a w szczególności
młodych ludzi na temat wolontariatu i możliwości długoterminowych wyjazdów na
wolontariat zagraniczny oraz faktyczne zwiększenie liczby chętnych młodych osób chcących
wziąć udział w Wolontariacie Europejskim. Co więcej, ważny jest również rozwój własny
wolontariuszy EVS i ich większa świadomość na temat kraju, w którym zagościli. Również
świadomość mieszkańców Kielc na temat różnorodności kulturowej w Europie zwiększy się
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dzięki uczestnictwu wolontariuszy EVS w działaniach Centrum Wolontariatu i ich codziennym
życiu wśród społeczności miasta.

2.9 „Punkt wsparcia ekonomii społecznej”
Źródło finansowania:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

Cele realizacji zadania publicznego:
1. Podniesienie standardów pracy osób prowadzących i zainteresowanych prowadzeniem
podmiotów ekonomii społecznej;
2. Dostarczenie niezbędnych umiejętności i wiedzy potrzebnej do prowadzenia podmiotów
ekonomii społecznej;
3. Przekazanie umiejętności praktycznego zarządzania podmiotami ekonomii społecznej;
Wszystkie z zakładanych celów zostały osiągnięte. Stowarzyszenie nawiązało kontakt z
istniejącymi podmiotami ekonomii społecznej oraz zapewniło wsparcie infrastrukturalne w
postaci stanowiska pracy z dostępem do komputera stacjonarnego. Zorganizowano również
punkt doradztwa, w którym udzielano porad z zakresu:
●
●
●
●

zakładania stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych;
prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej;
pozyskiwania środków niezbędnych do istnienia podmiotów ekonomii społecznej;
współpracy międzysektorowej, tworzenia partnerstw krajowych i międzynarodowych;

Dodatkowo w związku z profilem działania Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu
zainteresowaniem cieszyły się informacje na temat korzystania ze świadczeń wolontariuszy
w podmiotach ekonomii społecznej. Na ten temat zorganizowano także osobne spotkanie
informacyjne.
W ramach projektu wsparciem infrastrukturalnym zostało objętych 4 istniejące podmioty
ekonomii społecznej:
●
●
●
●

Stowarzyszenie Eko System;
Lokalny oddział Stowarzyszenia KPH;
Stowarzyszenie Resorak;
Stowarzyszenie Ratis;

W każdym z podmiotów działa po minimum 10 osób, zatem wsparciem zostało objętych 40
osób zainteresowanych zwiększeniem wiedzy z zakresu prowadzenia podmiotów ekonomii
społecznej. Działał również punkt doradztwa w ramach którego zainteresowani mogli uzyskać
wiedzę o ekonomii społecznej – w zakresie podstawowym i rozszerzonym, w zależności od
potrzeb.
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2.10 "CSR-Twoja Firma Zmienia Świat"
Źródło finansowania:
Liga Odpowiedzialnego Biznesu

Cele projektu:
●
●
●

Zbadanie podejścia firm z regionu świętokrzyskiego do Społecznej Odpowiedzialności
Biznesu - CSR;
Dostarczenie decyzyjnym pracownikom i właścicielom firm z regionu wiedzy na temat
CSR oraz zaszczepienie w nich potrzeby aktywnej realizacji tej idei;
Zapoznanie osób związanych z biznesem z sytuacją organizacji pozarządowych w
regionie i ich potrzebami;

Cele zostały spełnione częściowo. Mimo kontaktu z wieloma przedsiębiorcami oraz pomocy
ze strony Organizacji Pracodawców Lewiatan nie udało się zebrać wielu wyników ankiet
dotyczących CSR. Konferencja zorganizowana w ramach projektu przyciągnęła głównie
studentów, mimo, że informacja trafiła do około 100 przedsiębiorców z regionu
świętokrzyskiego oraz organizacji pozarządowych. W konferencji wzięło udział 30 osób.

2.11 Dramowa akademia wolontariatu
Źródło finansowania:

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
(projekt realizowany w partnerstwie z Stowarzyszenie Praktyków Stop-Klatka)

W Dramowej Akademii Wolontariackiej w latach 2011-2012 weźmie udział w sumie 128
wolontariuszek i wolontariuszy z czterech województw:
●
●
●
●

podkarpackiego
lubelskiego
świętokrzyskiego
podlaskiego

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu odpowiada za część projektu realizowaną w
Świętokrzyskiem.
Uczestnicy Dramowej Akademii Wolontariatu (DAW), po odbyciu serii szkoleń i konsultacji z
trenerami dramy, przeprowadzą warsztaty dramowe z wybranymi przez siebie grupami. Taką
grupą może być klasa szkolna, młodzież ze świetlicy środowiskowej, pracownicy czy
podopieczni domu dziecka, domu pomocy społecznej lub inni.
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Każdy ma w sobie potencjał do zainicjowania ważnej i potrzebnej lokalnie zmiany. Osiąganie
w pracy z ludźmi choćby małych celów, to niesamowita satysfakcja. Dzięki wolontariuszkom
i wolontariuszom biorącym udział w DAW przeprowadzonych zostanie łącznie 32 lub więcej
warsztatów dramowych, w wyniku których wzmocnią się więzi w grupach, pojawić się mogą
nowe sposoby współdziałania, a także nowe formy włączania osób dotąd pomijanych czy
wykluczanych. W ten sposób będziemy wspólnie budować kapitał społeczny.

2.12 Maraton Pisania Listów Amnesty International:
Źródło finansowania:

Środki własne organizacji

Jak co roku, Centrum Wolontariatu w Kielcach włączyło się w Maraton Pisania Listów
Amnesty International. Aby zachęcić Kielczan do zaangażowania się w tę akcję 10.12.2011
na placu Artystów zorganizowaliśmy happening pod nazwą "Nasza przeszłość - Ich
teraźniejszość". W czasie tego wydarzenia podkreślaliśmy, iż za poglądy i aktywność
polityczną na świecie cały czas więzionych jest tysiące osób - tak samo jak kiedyś działo się
w Polsce. W czasie happeningu w więźniów sumienia - przypadki nagłośnione przez Amnesty
International – wcieliła się grupa wolontariuszy, których na plac wprowadzili uczniowie
Liceum im. Żeromskiego ubrani w mundury ZOMO. Odczytaliśmy przez megafon historie
poszczególnych osób a wolontariusze rozdali przechodniom stylizowane na dokument z PRLu
"Wezwanie do Działania". Listy pisane były w Kielcach od godziny 12:00 do 22:00 w kawiarni
Coffeina, ul. Leśna 7 oraz od 18:00 do 20:00 w klubie Toska, ul. Leonarda 23. Ponadto o
godzinie 16:00 w kawiarni Coffeina odbyło się spotkanie dyskusyjne z kieleckimi
opozycjonistami - prezesem TVP S.A. Juliuszem Braunem, Michałem Płoskim, Teresą Braun
oraz Anną Lipińską-Baranowską. Zgromadzeni goście opowiadali publiczności o życiu
codziennym w PRL, internowaniu i tym, jak radzili sobie w trudnych sytuacjach podczas
pobytu w więzieniu. Zachęceni przykładem gości, kielczanie napisali ponad 260 listów, które
następnie zostały wysłane do adresatów. Kilka tygodni później otrzymaliśmy informację o
pierwszej osobie, której udało się pomóc dzięki tej akcji.

2.13 Finał WOŚP
Szkolenia kadry działającej w Centrum Wolontariatu:

Co roku Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Kielcach angażuje się w zbiórka funduszy
na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W 2011 roku udało się zebrać ponad
30 000zł.
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Rozdział 3
Działania pozaprojektowe

Prowadzenie biura pośrednictwa wolontariatu

Przez cały rok 2011 Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu prowadziło biuro pośrednictwa
pracy wolontarystycznej. Głównymi zadaniami biura były:
●
●
●
●
●

promowanie wolontariatu w szkołach i na uczelniach;
prowadzenia ewidencji wolontariuszy;
prowadzenia ewidencji instytucji dla których wolontariusze chcą pracować;
kojarzenie wolontariuszy z instytucjami;
monitorowania współpracy wolontariuszy i instytucji;

Ilość osób w bazie wolontariuszy w 2011 roku wynosiła 149 osób. Najstarsza osoba miała 81
lat a najmłodsza 13 lat.

Działania na rzecz powołania Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu od roku 2010 aktywnie włączyło się w tworzenie ram
prawnych dla powstania Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych. W kwietniu 2011
w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyło się zebranie założycielskie Rady, a
stowarzyszenie weszło w jej skład jako członek założyciel. Na zebraniu na
wiceprzewodniczącego Rady wybrano Michała Brauna.
Polska Rada Organizacji Młodzieżowych (PROM) jest związkiem stowarzyszeń polskich
organizacji młodzieżowych oraz organizacji zrzeszających młodzież. Organizacje tworzące
Radę działają jako równe i niezależne podmioty, które poprzez prowadzenie odrębnej
działalności podejmują współpracę dla osiągnięcia celów Rady. Osoby, które tworzą PROM
reprezentują swoje organizacje, jednakże działają na rzecz młodzieży polskiej.
Przez cały rok działacze Centrum byli aktywni w pracach PROM, Emilia Michta zaangażowała
się w pracę grup ds. PR oraz ds. polityki młodzieżowej, Michał Braun został przewodniczącym
Krajowej Grupy Roboczej ds. dialogu usystematyzowanego.
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Działania na rzecz powołania Rady Pożytku Publicznego w Kielcach

W roku 2011 stowarzyszenie podjęło się inicjatywy zachęcenia organizacji pozarządowych do
powołania miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach. Wspólnie z Fundacją
Rozwoju Kielce zorganizowano spotkania organizacji zainteresowanych utworzeniem Rady.
Dwukrotnie spotkano się z prezydentem miasta - Wojciechem Lubawskim. Działania
doprowadziły do powołania Rady, jej członkiem został Michał Braun.
Gminna Rada Pożytku Publicznego składa się z przedstawicieli gminy, organu wykonawczego
gminy oraz organizacji pozarządowych. Do zadań Rady, według Ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie należą:
●
●

●
●
●

opiniowanie projektów strategii rozwoju gminy;
opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfer zadań
publicznych związanych z obszarami działalności pożytku publicznego oraz
współpracy z organizacjami pozarządowymi w tym programów współpracy
z organizacjami pozarządowymi;
wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych;
udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami
administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi;
wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych
zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz w sprawach
rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

Rozdział 4
Główne szkolenia kadry działającej w Centrum Wolontariatu:

Szkolenie „Volunteer hearts in Rainy Town” Zonguldak (Turcja) Uczestnikami była
młodzież z ośmiu krajów: Turcja, Francja, Grecja, Litwa, Rumunia, Włochy, Słowenia
i Polska. Szkolenie miało na celu poszerzenie wśród uczestników wiedzy na temat projektów
wolontariackich oraz podniesienie ich jakości, zwłaszcza w kontekście przypadającego w roku
2011 Europejskiego Roku Wolontariatu. Główne obszary tematyczne, których dotykało
szkolenie:
•
•
•
•

Promocja Europejskiego Roku Wolontariatu;
Zrozumienie pojęcia EVS;
Edukacyjny wymiar wolontariatu;
Partnerstwo w projekcie EVS;
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Kongres Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży "Future is now" w Berlinie
dotyczący edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju i metod edukacji pozaformalnej.
Członkowie polskich i niemieckich organizacji pozarządowych wymienili między sobą
przykłady dobrych praktyk, napisali wspólnie szkice przyszłych projektów, powstała także
sieć kontaktów przydatna przy planowaniu kolejnych inicjatyw.
Kurs treningowy "Making Volunteering Visible" Wilno, Litwa pogłębiający wiedzę na
temat metod aktywnego promowania wolontariatu za pomocą nowoczesnych technologii,
form pozyskiwania funduszy oraz efektywnego marketingu w dziedzinie NGO. Efektem
projektu była międzynarodowa konferencja na której uczestnicy zaprezentowali historię oraz
stopień rozwoju wolontariatu w poszczególnych krajach. Zostały również zmontowane
krótkometrażowe filmy w całości wykonane przez uczestników a przedstawiciele organizacji
przygotowali na swój użytek wstępną strategię rozwoju dla NGO, które reprezentowali.
Wymiana młodzieży "Fire plus Water = Circus" Berlin, Niemcy pogłębiająca wiedzę
na temat wykorzystania technik teatralnych i cyrkowych (aktorstwo, żonglerka, clowny,
fireshow, taniec nowoczesny) w edukacji pozaformalnej. Młodzież z 5 krajów przez dwa
tygodnie przygotowywała sztukę dotyczącą tematyki globalnego ocieplenia. Efekt końcowy
został zaprezentowany szerokiej publiczności zgromadzonej na głównym placu Berlina
podczas miedzynarodowego festiwalu teatrów ulicznych "Berlin lacht".
Wymiana Młodzieżowa "Picked Flowers", Samsun, Turcja, 2-9.03.2011 Program
Młodzież w działaniu. Wymiana międzynarodowa, w której udział wzięli uczestnicy z 6
krajów, w tym 5 osób z Polski. Spotkanie dotyczyło problemom przemocy wobec kobiet
w krajach uczestników, w szczególności w Turcji. Uczestnicy brali udział w warsztatach
poruszających tematykę przemocy oraz gender. Kulminacją projektu była wystawa fotografii,
które poruszały trudną w niektórych środowiskach kwestię odwrócenia tradycyjnych ról
społecznych kobiet i mężczyzn.
Szkolenie "Europe on Air", Kljuc, Bośnia i Hercegowina, 12-22.08.2011 Program
Młodzież w działaniu. Szkolenie dotyczące obywatelstwa europejskiego, postrzegania tego
pojęcia przez młodych obywateli z krajów Unii Europejskiej, krajów kandydujących i krajów,
które geograficznie nie leżą w Europie, ale czują się z nią związane społecznie i kulturowo.
To intensywne i bogate w treści szkolenie zapewniło szerokie pole do dyskusji na takie
kwestie jak Europa, społeczeństwo, tolerancja, aktywizacja, itp.
Szkolenie SOHO, Widhaus, Szwajcaria 12-16.10.2011 Narodowa Agencja Programu
Młodzież w działaniu. W dniach 12-16.10.2011 w miejscowości Wildhaus w Szwajcarii odbyło
się szkolenie SOHO dla koordynatorów projektów EVS oraz dla mentorów wolontariuszy EVS.
Podczas szkolenia odbyły się warsztaty dotyczące poprawy jakości projektów EVS. Nacisk
został położony głównie na wymianę doświadczeń między uczestnikami.
Forum Wolontariatu, Warszawa, 28-29.11.2011 Centrum Wolontariatu w Warszawie.
Spotkanie Regionalnych Centrów Wolontariatu działających w Sieci Centrum Wolontariatu
oraz poza nią. Podczas spotkania uczestnicy debatowali nad przyszłością Sieci, wymieniali się
doświadczeniami dotyczącymi codziennej pracy Centrum Wolontariatu. Ważnym elementem
była debata na temat sytuacji wolontariatu w Polsce i w Europie oraz jego przyszłości.
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