Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2012
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.
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Organizowaliśmy akcje ogólnopolskie o wymiarze lokalnym, m.in. uczestniczyliśmy w Wielkiej
Orkiestrze Świątecznej Pomocy, w Akcji Nadzieja Polskiej Akcji Humanitarnej.
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. Centrum Wolontariatu rozpoczęło także powoływanie lokalnych Centrów
Wolontariatu.

1.3
Misja i cele statutowe organizacji:

Misja Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu:

,,Misją Regionalnego Centrum Wolontariatu jest inspirowanie i pobudzanie
aktywności obywatelskiej i wolontariackiej na rzecz rozwoju społeczeństwa.
Realizujemy nasze działania w duchu dialogu, kierując się zasadami
poszanowania praw człowieka, zrównoważonego rozwoju i idei dobra
wspólnego”
Misja realizowana jest dzięki działalności w ramach celów statutowych:
1. organizowanie i promocja wolontariatu
2. promowanie i wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz rozwoju dobroczynności i
filantropii w Polsce i za granicą,
3. animowanie, organizowanie i promowanie współpracy organizacji pozarządowych z
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organami administracji rządowej i samorządowej oraz środowiskami biznesu w Kielcach i
województwie świętokrzyskim oraz w Polsce i za granicą,
6. wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych w Kielcach, województwie świętokrzyskim i
w Polsce,
7. działalność charytatywna
8. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy;
9. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
10. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
11. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami;
12. ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
13. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
14. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
15. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
16. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a
także działań wspomagających rozwój demokracji
17. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji,
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w tym w szczególności
alkoholizmowi, narkomanii.
18. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
19. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
20. działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
21. działalność na rzecz nauki wypoczynku dzieci i młodzieży;
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Rozdział 2
Realizowane projekty

2.1 Rozwój wolontariatu dla ochrony i promocji zdrowia
Źródło finansowania:
Urząd Miasta Kielce

Dlaczego zrealizowaliśmy ten projekt?
Celem projektu było polepszenie standardu opieki nad chorymi przez rozwój
wolontariatu na rzecz osób objętych opieką zdrowotną w tym paliatywną oraz
szkolenie koordynatorów wolontariatu i wolontariuszy.
Co osiągnęliśmy?
- 13 organizacji i placówek związanych z ochroną i promocją zostało objętych
wsparciem. W ramach wsparcia:






odbyły się spotkania indywidualne z reprezentantami organizacji/placówek,
najczęściej później wyznaczonymi jako koordynatorzy wolontariatu. Podczas
tych spotkań dokonana została analiza potrzeb w zakresie wolontariatu,
została omówiona strategia rozwoju wolontariatu w tych placówkach oraz
sporządzona tzw. oferta pracy wolontariackiej skierowana do potencjalnych
wolontariuszy,
koordynatorzy wolontariatu zostali objęci opieką mentorską. Wsparcie
mentorskie odbywało się na zasadzie kontaktów telefonicznych, mailowych
oraz indywidualnych spotkań,
koordynatorzy wolontariatu wzięli udział w bezpłatnym, 2-dniowym (16 godz.)
szkoleniu dla koordynatorów wolontariatu (aspekty prawne, liderowanie,
motywacja wolontariuszy, tworzenie zespołu).

- 54 wolontariuszy wzięło udział w szkoleniach dla wolontariuszy, podczas których
dowiedzieli się o swoich prawach i obowiązkach, prawych aspektach wolontariatu
oraz gdzie mogą rozpocząć swoją działalność jako wolontariusze.
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- Odbyło się 27 spotkań informacyjnych dla wolontariuszy w szkołach
gimnazjalnych i ponda gimnazjalnych. Uczestnicy dowiedzieli się czym jest
wolontariat oraz dlaczego warto pracować wolontariacko.
- Wolontariusze rozpoczęli pracę w placówkach i instytucjach zajmujących się
osobami chorymi, starszymi lub niepełnosprawnymi. Wsparcie wolontariackie
otrzymało też 5 osób indywidualnych (chorych lub niepełnosprawnych), które
bezpośrednio zwróciły się do Centrum Wolontariatu o pomoc.
- Zwiększono liczbę podpisanych porozumień wolontariackich. Dla organizacji
współpracujących z Centrum Wolontariatu podpisywanie porozumień
wolontariackich stało się normą.
- Zwiększyło się zainteresowanie wolontariatem. Coraz więcej chętnych
zgłasza się do biura pośrednictwa pracy wolontariackiej w celu zostania
wolontariuszem.

2.2 Wolontariat dla kultury
Źródło finansowania:
Urząd Miasta Kielce

Dlaczego zrealizowaliśmy ten projekt?
Cele Projektu:
1. Wspieranie rozwoju placówek i organizacji kulturalnych regionu świętokrzyskiego.
W Kielcach nie istnieje obecnie systemowe wsparcie wolontariatu przez władze
miasta.
2. Rozwój społeczno-kulturalny mieszkańców Kielc. Dzięki zmniejszeniu kosztów
działania instytucji kulturowych więcej mieszkańców może skorzystać z muzeów, kin,
teatrów, itp.
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Co osiągnęliśmy?
Objęcie projektem 5 placówek i organizacji pozarządowych
Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności koordynatorów wolontariatu poprzez
szkolenia. - 10 osób
Przeszkolenie min. 30 wolontariuszy.
Przeprowadzenie 5 spotkań promujących wolontariat.
zapewnienie działalności biura pośrednictwa
Rezultaty miękkie:
- wypromowanie wolontariatu jako sposobu na pomocy i zdobycie kompetencji
- zapewnienie pomocy wolontariackiej instytucjom kultury
- wypracowanie długoterminowych strategii rozwoju wolontariatu

2.3 Program Wolontariatu Długoterminowego
Projekt „Zaangażuj się!”
Źródło finansowania:
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich,
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Dlaczego zrealizowaliśmy ten projekt?
Wolontariat długoterminowy to działanie mające na celu zaangażowanie
wolontariuszy do działań na rzecz organizacji lub instytucji spoza miejsca ich
zamieszkania, w pełnym wymiarze czasu pracy, przez okres co najmniej 6 miesięcy.
Od wolontariatu krótkoterminowego, skupiającego wolontariuszy wokół realizacji
określonych zadań różni go przede wszystkim zarządzanie wolontariuszami. W
wolontariacie długoterminowym wolontariusze są częścią zespołu organizacji i biorą
aktywny udział we wszystkich działaniach przez nią podejmowanych. Pracują na
równi z personelem i pracownikami organizacji.
Co osiągnęliśmy?
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W ramach projektu „Zaangażuj się!” Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu od
listopada 2012 roku do czerwca 2013 roku gości wolontariuszkę. Celem projektu jest
zwiększenie ilości wolontariuszy wśród młodzieży z terenu województwa
świętokrzyskiego. Celami szczegółowymi są: przeprowadzenie spotkań z młodzieżą
na temat wolontariatu i aktywności społecznej, zorganizowanie Festiwalu
Zaangażowanego, powstanie kanału na youtube z filmami promującymi wolontariat,
przygotowanie i wysyłanie newslettera promującego wolontariat dla młodzieży. Cele
osiągnięte będą za pomocą następujących działań: praca w Biurze Pośrednictwa
Pracy Wolontariackiej obejmująca spotkania, szkolenia i newsletter; spotkania z
młodzieżą o tematyce aktywności społecznej; koordynacja grupy wolontariuszy
tworzącej filmy i artykuły o tematyce społecznej; organizacja Festiwalu
Zaangażowanego. Projekt ma charakter edukacyjny.

2.4 Rozwój wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych
Źródło finansowania:
Zarząd Powiatu w Starachowicach.
Dlaczego zrealizowaliśmy ten projekt?
Celem projektu jest polepszenie standardu opieki nad niepełnosprawnymi przez
rozwój wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych przez promocję wolontariatu i
szkolenie wolontariuszy.
Co osiągnęliśmy?
W ramach projektu zorganizowane zostały działania promujące wolontariat, ze
szczególnym naciskiem na wolontariat na rzecz pomocy zdrowotnej. Objęły one:
spotkania w szkołach, spotkania informacyjne, promocję w Internecie. Szkolenia dla
wolontariuszy oparte zostały na wieloletnim doświadczeniu Centrum Wolontariatu w
Kielcach oraz materiałach metodycznych ogólnopolskiej sieci Centrów Wolontariatu.
Przeprowadzono spotkania informacyjnych ze 150 osobami
Przeprowadzono szkolenia dla 20 wolontariuszy
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2.5 “International volunteers for local volunteering Wolontariusze Międzynarodowi dla wolontariatu lokalnego”
(projekt w realizacji w roku 2012-2013)
Źródło finansowania: Program "Młodzież w działaniu"

Akcja 2 Wolontariat Europejski

Dlaczego zrealizowaliśmy ten projekt?
W projekcie trwającym 9 miesięcy bierze udział dwójka wolontariuszy – z Włoch i
Gruzji. Tematem projektu “International 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 jest 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 jest także samorozwój
wolontariuszy EVS, przebywających na projekcie w Kielcach. W czasie pobytu biorą
oni udział w szkoleniach mających pomóc im lepiej odnaleźć się w środowisku
organizacji pozarządowej, w której w czasie trwania projektu są aktywną częścią.
Co osiągnęliśmy?
Podczas 9 miesięcy wolontariusze organizują spotkania i warsztaty dla młodzieży
promując wolontariat i aktywną, prospołeczną formę spędzania wolnego czasu, biorą
udział w szkoleniach rozwijających ich umiejętności oraz w zajęciach z języka i
kultury polskiej. Ich udział w akcjach społecznych Centrum Wolontariatu jest ważnym
elementem angażującym ich w działania organizacji goszczącej. Ponadto realizują
własne, autorskie akcje wolontariackie.
Efektami projektu są 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
goszczą. Również świadomość mieszkańców Kielc na temat różnorodności kulturowej
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w Europie zwiększa się dzięki uczestnictwu wolontariuszy EVS w działaniach Centrum
Wolontariatu i ich codziennym życiu wśród społeczności miasta.

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
były w Macedonii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Danii oraz na Łotwie. Główne zadania
wolontariuszy dotyczyły pracy z młodzieżą, dziećmi i w ramach projektów
kulturalnych.
Projekt realizowany w miejscowości Struga w Macedonii przygotowany przez
Centrum Wolontariatu został dofinansowany przez Polską Narodową Agencję
Programu ,,Młodzież w działaniu”. Pozostałe projektu dofinansowane były w krajach,
w których odbywały się działania.
W roku 2012 Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu przygotowało do wyjazdu i
wysłało na zagraniczne projekty w ramach Wolontariatu Europejskiego 9 osób.
Kilkumiesięczne projekty, których większość kończy się w 2013r. realizowane są w
Grecji, Białorusi, Islandii Macedonii, Rumunii, Hiszpanii i Francji. Projekt odbywający
się w Mińsku, na Białorusi oraz w Islandii dofinansowane zostały przez Polską
Narodową Agencję Programu „Młodzież w działaniu”. Pozostałe projekty
dofinansowane były w krajach, w których odbywają się działania.
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2.7 Dramowa akademia wolontariatu
Źródło finansowania:

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
(projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Praktyków StopKlatka)

Dlaczego realizujemy ten projekt?
Ideą Dramowej Akademii Wolontariackiej (DAW) jest umożliwienie wolontariuszom nabycia
wiedzy i umiejętności, dzięki którym będą mogli tworzyć własne działania społeczne przy
wykorzystaniu metody dramy stosowanej.
Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu odpowiada za część projektu realizowaną w woj.
świętokrzyskim.
Co osiągnęliśmy?
W Dramowej Akademii Wolontariackiej w latach 2011-2012 wzięło udział w sumie 128
wolontariuszek i wolontariuszy z czterech województw:
●
●
●
●

podkarpackiego
lubelskiego
świętokrzyskiego
podlaskiego

Uczestnicy Dramowej Akademii Wolontariatu (DAW), po odbyciu serii szkoleń i konsultacji z
trenerami dramy, przeprowadzili warsztaty dramowe z wybranymi przez siebie grupami. Taką
grupą mogła być klasa szkolna, młodzież ze świetlicy środowiskowej, pracownicy czy
podopieczni domu dziecka, domu pomocy społecznej lub inni.
Dzięki wolontariuszkom i wolontariuszom biorącym udział w DAW przeprowadzonych zostało
łącznie 32, w wyniku których wzmocniły się więzi w grupach, pojawiły się nowe sposoby
współdziałania, a także nowe formy włączania osób dotąd pomijanych czy wykluczanych. W
ten sposób będziemy wspólnie budować kapitał społeczny.
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2.8 Festiwal Recyklingu „Cztery Kolory”
Źródło finansowania:
Urząd Miasta Kielce, Fundacja Aeris Futuro

Dlaczego zrealizowaliśmy ten projekt?
Cele projektu:
- nauka podstawowych zasad recyclingu i zachowań ekologicznych,
- uświadomienie potrzeby segregacji odpadów, szczególnie na terenie miejskim,
- zwiększenie wiedzy na temat ekologii i zagrożeń związanych z postępującą degradacją
środowiska,
- zachęcenie do kreatywności i tworzenia nowych produktów ze starych,
- promowanie zabawy na powietrzu,
-promowanie zachowań redukujących produkowane odpady (ponowne wykorzystanie,
wymiana, itp.)
Co osiągnęliśmy?
Festiwal rozpoczęła debata na temat „Kultury śmiecenia”, która traktowała o relacjach
współczesnego człowieka z produkowanymi przez niego odpadami. W sobotę 15 września
2012 roku w sześciu miejscach w Kielcach odbywały się różnorodne warsztaty z recyklingu,
w których łącznie wzięło udział około 120 osób.
Na Skwerze im. Szarych Szeregów w godzinach odbyły się warsztaty z tworzenia zabawek z
przedmiotów oddanych do recyklingu, oraz warsztaty plecionkarskie i zbiórka nakrętek na
sprzęt medyczny dla dwóch chorych chłopców. W Parku miejskim im Stanisława Staszica
odbyła się zbiórka elektrośmieci; wydawano również sadzonki roślin oraz gadżety ekologiczne
w zamian za oddane do recyklingu odpady. Odbyły się warsztaty tworzenia instrumentów
muzycznych ze śmieci. W Biurze Wystaw Artystycznych odbyły się warsztaty z tworzenia
biżuterii, poprowadzili je projektanci biżuterii: Anna Wojdan i Krzysztof Piotrowski. W
budynku Wesołej Ciuchci odbyły się warsztaty dla dzieci i rodziców z tworzenia lampionów ze
słoików, oraz gier planszowych z tektury i nakrętek. Na przeciwko kawiarni edukacyjnej
„Wesoła Ciuchcia” – w Parku Jordanowskim odbywała się zbiórka makulatury i szkła, na
przeznaczonych do tego kontenerach swoje ekspresje malowała grupa kieleckich graficiarzy.
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Przy organizowaniu Festiwalu dużą rolę odegrali wolontariusze, którzy okazali się
niezastąpieni przy promocji całego wydarzenia: zaprojektowanie plakatu, prowadzenie bloga
tematycznego, jak również przy pomocy technicznej, dbanie o stoiska – to wszystko wkład
naszych wolontariuszy w organizację Festiwalu Recyklingu.
Instytucje z którymi współpracowaliśmy przy organizacji całego wydarzenia to: Design
Centrum Kielce, Biuro Wystaw Artystycznych, Kawiarnia Edukacyjna „Wesoła Ciuchcia”,
Muzeum Zabawek i Zabawy, Firma usługowo-transportowa Dominik Piwowar, Młodzieżowy
Dom Kultury, Bio-Med., Eko365.pl & Silver MB, Green Diet Buffet.

2.9 Festiwal Filmowy Watch Docs
Źródło finansowania: środki własne, darowizny

Organizatorem lokalnym tegorocznej edycji Festiwalu WATCH DOCS Prawa Człowieka w
Filmie było Centrum Wolontariatu w Kielcach, a partnerami Muzeum Dialogu Kultur oraz
Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach. Koordynatorką z ramienia Centrum
Wolontariatu była Barbara Biskup.
Festiwal poprzedziła szeroko zakrojona akcja promocyjna. Pozyskano patronaty od
Wojewody Świętokrzyskiego Bożentyny Pałki-Koruby, TVP Kielce, Radio Kielce, portalu evive, wici.info, Radio Internetowe Urzędu Marszałkowskiego FRI oraz Radio Fama.
W telewizji w dniu otwarcia Festiwalu pojawiła się krótka zapowiedź a w Radio Kielce została
wyemitowana 15 minutowa audycja na temat WATCH DOCS. Ponadto nagrano kampanię
społeczną „Kiedy przyszli po mnie…”, wysłano notatki prasowe do wszystkich mediów oraz
rozmawiano o festiwalu z dziennikarzami (kilkuminutowe wejścia na antenę) każdej spośród
stacji, które objęły WATCH DOCS patronatem medialnym. Dla większej widoczności
uruchomiono
specjalnego
bloga
festiwalowego
(www.prawaczlowiekawfilmie.blogspot.com),
którego
prowadzono
wspólnie
z
wolontariuszami; aktualizowaliśmy także na bieżąco strony na Facebooku (strona główna
wydarzenia i szczegółowe dotyczące poszczególnych projekcji). Na dwa tygodnie przed
planowanym otwarciem wspólnie z wolontariuszami został zorganizowany happening
„Uwaga! Człowiek!” o którym napisał portal e-vive oraz Gazeta Wyborcza.. W czasie
happeningu wolontariusze wcielali się w bohaterów poszczególnych filmów niosąc
transparenty z ich życzeniami (Chcę żyć w wolnym kraju, Mam prawo głosu, Chcę
sprawiedliwości..). Finansowo Festiwal wsparło Studio Optyki Okularowej, Naklejludka.pl oraz
anonimowy darczyńca. Festiwal odbył się w dniach 06 – 12.11.12. i zgromadził łącznie 650
osób. Wszyscy zaproszeni do dyskusji goście specjalni pojawili się na planowanych
projekcjach a publiczność chętnie wchodziła w rozmowę.
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Filmy zaprezentowane podczas festiwalu: „Oczy niebieskie”, „Ratunku! Mamy geja w klasie”,
„Jestem dziewczynką”, „Lot specjalny”, „Sprzedana”, „Barking tylko dla białych”, „Bhopal –
życie po katastrofie”, „Hebron jest nasz”, ,,Nasza szkoła”, „365 bez 377”, ,,Nie chcecie
prawdy: 4 dni w Guantanamo”, „Cudze listy”, „Czeczenia – kto zabił Nataszę?”, „Białoruski
sen”, ,,Żarówkowy spisek”, ,,Tahrir: plac wolności

2.10 „25 lat edukacji i nauki dzięki Erasmusowi.
Co dalej?”
Źródło finansowania: Samorząd Województwa
Świętokrzyskiego

Dlaczego zrealizowaliśmy ten projekt?
Cel: Podniesienie wiedzy na temat możliwości międzynarodowej współpracy uczelni wyższych
i studentów w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej, analiza działania
dotychczasowych programów w skali europejskiej, ich implementacji w województwie
świętokrzyskim oraz refleksja nad planami zastąpienia programu LLP Erasmus nowym
programem Erasmus for All.
Co osiągnęliśmy?
Cel został osiągnięty poprzez organizację konferencji prowadzonej metodami edukacji
formalnej i pozaformalnej połączonej z warsztatami. Konferencja odbyła się 22 listopada
2012 r., w Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach. W pierwszej części konferencji udział wzięło
dwóch prelegentów, którzy przedstawili rys historyczny programu Erasmus oraz wskazali
korzyści jakie przynosi udział w zagranicznych wymianach studenckich tj. wzrost
konkurencyjności stypendystów na rynku pracy.
Druga część konferencji – warsztatowa, w której uczestnicy konferencji pracowali w
następujących grupach:
Grupa1: spotkanie koordynatorów LLP Erasmus z różnych uczelni i wydziałów dotyczące
wymiany dobrych praktyk i planów na przyszłość, w spotkaniu udział wziął także zaproszony
gość – Anna Salomea-Kubic z UJ, trenerka wielokulturowości, związana z programem
Erasmus
Grupa: spotkanie byłych stypendystów Erasmus dotyczące rekomendacji i planów na temat
rozwoju programu w regionie świętokrzyskim
Grupa3: spotkanie obecnych stypendystów przebywających w Kielcach dotyczące
rekomendacji i planów na temat rozwoju programu w województwie
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Grupa 4: spotkanie informacyjne dla studentów chcących wyjechać na wymianę.
Konferencja zakończyła się prezentacją wyników pracy grup warsztatowych. Opracowano
również publikację w formie elektronicznej z wynikami konferencji, a także wypracowano 6
rekomendacji na rzecz zwiększenia zainteresowania programami wymiany międzynarodowej
wśród studentów dla kieleckich uczelni.

2.11 Współpraca podmiotów ekonomii społecznej z administracją publiczną
sposobem rozwoju sektora i regionu
Źródło finansowa: Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

Dlaczego zrealizowaliśmy projekt?
Celem projektu było przygotowanie do pracy w Radach Działalności Pożytku Publicznego
reprezentantów trzeciego sektora oraz administracji publicznej, by mogli profesjonalnie
tworzyć polityki względem rozwoju organizacji pozarządowych.
Co osiągnęliśmy?
W ramach projektu przeszkolono 15 członków RDPP w tym przedstawicieli administracji
publicznej i PES zawierające m. in. wyniki projektu systemowego Model Współpracy
prowadzonego przez MPiPS, dobre praktyki z innych regionów polski oraz poznanie
wzajemnych potrzeb i oczekiwań. Szkolenie poprowadził prezes Ogólnopolskiej Federacji
Organizacji Pozarządowych Piotr Frączak Zagadnienia poruszane na szkoleniu: Aspekty
prawne rzecznictwa, monitoringu i kontroli, Dialog obywatelski, Analizowanie potrzeb
społecznych, Rzecznictwo i strategie rzecznicze.

2.12 Spójrz w przyszłość – rozwój szkoły wiejskiej w Piotrkowicach
Źródło fin.: Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Termin realizacji: 3.09.2012 – 31.07.2013

Dlaczego to robimy?
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Cel projektu: Podniesienie wiedzy i umiejętności uczniów Szkoły Podstawowej w
Piotrkowicach
w
zakresie
nauk
matematyczno-przyrodniczych,
informatycznych,
humanistycznych i językowych. Projekt jest realizowany na terenie Szkoły Podstawowej im.
Jana Pawła II w Piotrkowicach.
Co osiągnęliśmy?
W ramach projektu w SP w Piotrkowicach odbywają się zajęcia wyrównawcze z zakresu jęz.
polskiego i matematyki oraz zajęcia rozszerzające z jęz. polskiego, jęz. angielskiego,
matematyki, przyrody, informatyki.
Począwszy od stycznia 2013 roku aż do końca czerwca 2013 uczniowie wezmą udział w
programie profilaktycznym „Spójrz inaczej”. Zwieńczeniem projektu będzie Wyjazd
Edukacyjny w Góry Pieniny, gdzie uczniowie będą zwiedzać zabytki Pienin.

2.13 Nowe Pokolenie – Nowe Pomysły
Źródło fin.: Program ,,Młodzież w działaniu” Akcja 5.1

Dlaczego zrealizowaliśmy ten projekt?
Cele projektu:
- zwiększenie zaangażowania młodzieży w Kielc i powiatu kieleckiego w życie społeczne i
demokratyczne,
- promowanie aktywności obywatelskiej młodzieży,
- umożliwienie spotkania z decydentami i stworzenie przestrzeni do dialogu
usystematyzowanego,
- wypracowanie rekomendacji dotyczących wsparcia dla różnych form rozwijania
umiejętności uczestnictwa młodych w życiu demokratycznym i na tematy wybrane przez
młodzież w czasie projektu.
Co osiągnęliśmy?
W ramach projektu udało nam się zaangażować grupę 30 osób w działania społeczne.
Projekt rozpoczął się dwudniowym spotkaniem związanym z aktywnością społeczną, z
elementami szkolenia liderskiego i mapowania problemów, z którymi borykają się młodzi
ludzie. Grupa w roku 2013 zorganizować ma trzy spotkania z decydentami dotyczące
problemów młodych ludzi by wspólnie szukać na nie odpowiedzi. Następnie podejmą
konkretne działania zmierzające do wprowadzenia konkretnych, systemowych rozwiązań,
które mogą polepszyć sytuację młodzieży w Kielcach.

16 | Strona

2.14 Prowadzenie Ośrodka Szkoleniowego Programu ,,Młodzież w działaniu” na
województwa świętokrzyskie i opolskie
Źródło fin.: Program ,,Młodzież w działaniu”

Dlaczego realizujemy ten projekt?
Stowarzyszenie jest najbardziej aktywną w regionie organizacją realizująca projekty w
ramach Programu ,,Młodzież w działaniu”. Celem prowadzenia Ośrodka jest zwiększenie
liczby realizowanych w województwach świętokrzyskim i opolskim projektów w ramach
Programu ,,Młodzież w działaniu” oraz zwiększenie jakości realizowanych obecnie działań.

2.15 Seminarium międzynarodowe „Wygenderuj siebie”
Źródło fin.: Program ,,Młodzież w działaniu”

Dlaczego zrealizowaliśmy ten projekt?
Celem projektu było podniesienie kwalifikacji osób zainteresowanych wykorzystaniem teorii
gender w edukacji pozaformalnej.

Co osiągnęliśmy?
Seminarium, skoncentrowane wokół tematyki związanej z płcią kulturową, dażyło do
wypracowania skutecznych metod działania związanych z edukacją pozaformalną w tym
zakresie. W ramach projektu został nawiązany kontakt z organizacjami z UE (Litwa, Łotwa,
Włochy, Belgia, Grecja), które w swoich projektach młodzieżowych chciały uwzględnić
kwestie gender oraz/lub realizować projekty z zakresu gender dla młodzieży.
W seminarium wzięły udział 23 osoby (plus dwie trenerki i osoba do pomocy). Projekt odbył
się 4-9 marca 2012 roku w Ośrodku Wypoczynkowym Jodełka w Św. Katarzynie k. Kielc.
Zadania zaplanowane w ramach projektu przewidywały warsztaty na temat zakresów gender
ze szczególnym uwzględnieniem III sektora, konferencję, podczas której została
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zaprezentowana międzykulturowa perspektywa gender oraz odbyła się debata na temat
powiązań między płcią a dziedziną pomocy społecznej i wolontariatem, wymienione zostały
dobrych praktyk dotyczące upowszechnienia tej tematyki (akcje uliczne, projekty
edukacyjne) oraz porównano różne punkty widzenia na role do jakich pełnienia są
przygotowywane kobiety i mężczyźni.
Efektami seminarium stało się: podniesienie świadomości gender wśród uczestników
spotkania, zwiększenie wiedzy na temat społecznych i kulturowych uwarunkowań gender,
upowszechnienie wiedzy na temat gender wśród środowiska lokalnego za pośrednictwem
konferencji oraz happeningu z okazji 8 marca, rozwój dotychczas stosowanych metod pracy
w celu uwzględnienia w nich perspektywy gender.

2.16 „Zielone Wydarzenia”
Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją Aeris Futuro
Źródło fin.: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Realizacja: 2011-2013

W ramach współpracy z Fundacją Aeris Futuro - Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu jest
członkiem sieci partnerskiej „Ambasadorów Zielonych Wydarzeń”, tym samym lokalnym
koordynatorem projektu „Zielone Wydarzenia” .

Dlaczego zrealizowaliśmy ten projekt?
Celem Projektu ZIELONE WYDARZENIA jest promocja zielonego standardu organizowanych
wydarzeń oraz offsetowania emisji CO2 jako sposobach na wdrażanie zrównoważonego
rozwoju, które przyniosą wymierne korzyści ekonomiczne, społeczne, a równocześnie
środowisku naturalnemu.
Cele szczegółowe:
 Promocja standardu Zielonego Wydarzenia jako sposobu na zwiększenie
atrakcyjności i zainteresowania wydarzeniem.
 Rozwijanie wrażliwości na wyzwania środowiskowe (wyczerpywanie się zasobów,
emisje, odpady) i społeczne (bezrobocie, nieufność społeczne) oraz przekuwanie tego
w potencjał do rozwoju pomysłów na konkretne działania w takich obszarach jak:
ZARZĄDZANIE – PROMOCJA – LOKALIZACJA – CATERING – ENERGIA – TRANSPORT.
 Promocja dobrych praktyk partnerów Programu w zakresie innowacji ekologicznych i
społecznych.
 Budowanie wizerunku wydarzeń odpowiedzialnych społecznie i ekologicznie organizacja działań promocyjnych - happeningi, konkursy, gadżety; ograniczenie
zbędnych kosztów.
18 | Strona



Uświadomienie, że oszczędzanie jest pierwszym zyskiem, a szybki zysk to
długofalowa strata.

Co osiągnęliśmy?
Warsztaty: Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Kielcach w 2012 roku przeprowadziło 4
szkolenia z zielonego standardu, w których wzięli udział uczestnicy konferencji „Wygenderuj
siebie”, pracownicy Muzeum Zabawek i Zabawy, wolontariusze pomagający w organizacji
„Festiwalu Recyklingu” i „ Zielonej Majówki na Barwinku”.
Zielone Wydarzenia: Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu zorganizowało lub
współorganizowało w 2012 roku pięć wydarzeń w zielonym standardzie.
Zielony Standard odnosi się do wydarzeń, których organizator na każdym etapie
przygotowań i realizacji dba o ograniczenie do minimum negatywnego wpływu imprezy na
środowisko poprzez racjonalne wykorzystanie energii i innych surowców, propaguje transport
zbiorowy, lokalny i sezonowy catering, ogranicza oraz wdraża recykling odpadów. Całość
podejmowanych działań wzmacniana jest szeroką komunikacją z dostawcami i uczestnikami,
tak, aby uzyskać szerokie zrozumienie i poparcie dla realizowanych innowacyjnych działań:
1. konferencję/seminarium "Wygenderuj się" (koordynator Dorota
Chacińska).
2. Zieloną Majówkę (koordynator Andrzej Wójcik) – piknik na os. Barwinek w Kielcach.
Jednodniowy festyn ekologiczny obejmował: ekologiczne zabawy dla dzieci zorganizowane
przez Muzeum Zabawek i Zabawy, lekcja jogi, zbiórka nakrętek, koncert zespołu unplugged,
sprzedaż roślin doniczkowych, wymiana zabawek, konkursy i zabawy dla dzieci.
3. wernisaż prac pokonkursowych Zielone Kielce (koordynator Andrzej
Wójcik) - odbył się w ramach otwarcia Design Centrum Kielce na Wzgórzu
Zamkowym. Prace są dostępne do oglądania w sali konferencyjnej Centrum
do dziś. Prace prezentują wizje studentów Instytutu Sztuk Pięknym
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, którzy pracowali nad projektem
zagospodarowania terenów zielonych osiedla Barwinek. Prace oceniło jury,
a najlepsze z nich wiszą w DCK.
4.Zielony Piknik (koordynacja Klub Słoneczko - Kielecka Spółdzielnia
Mieszkaniowa) - Klub Słoneczko od lat organizuje imprezy dla najmłodszych
mieszkańców osiedla KSM. Na scenie pomiędzy blokami przy ul. Romualda
występują klubowe zespoły taneczne i muzyczne. Czerwcowy piknik
zorganizowany został w zielonym standardzie. Królował lokalny handel i
lokalni artyści. Odbył się konkurs wiedzy ekologicznej, a laureaci
otrzymali w nagrodę gadżety fundacji Aeris Futuro. Na piknik przyjechał
artysta ludowy ze Skarżyska Kamiennej (rzeźbiarz Andrzej Kozłowski) oraz
garncarka Elżbieta Klimczak z Obic. Oboje prezentowali swoje prace.
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Rozdział 4
Akcje i projekty krótkoterminowe

3.1 Wolontariat miejski podczas Święta Kielc
Źródło finansowania:
Sponsor E-vive, środki własne

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Kielcach w dniach 29,30 czerwca i 1 lipca 2012 r.
czynnie włączyło się w organizację Święta Kielc. Wyłącznym sponsorem wydarzenia był
portal E-vive.
Zrekrutowano 105 osób, a ostatecznie 77 osób w wieku 14-29 lat (69 dziewcząt, 8 chłopców)
pomagało podczas Święta Kielc. Zorganizowano dla nich szkolenia z zakresu wolontariatu,
komunikacji interpersonalnej oraz szkolenie liderskie. Wszyscy zostali ubezpieczeni, mieli
dostęp do napojów oraz kanapek podczas swojej pracy. Po wydarzeniu, podczas uroczystej
gali pożegnalnej, otrzymali dyplomy oraz drobne upominki.
Praca wolontariuszy opierała się na wykonywaniu czynności niezbędnych do organizacji
wydarzenia takich jak: udzielanie informacji, pomoc artystom, praca techniczna przy
scenach, opieka nad dziećmi, dystrybucja materiałów promocyjnych i słodyczy.

Instytucje, które skorzystały w tych dniach z pomocy wolontariuszy: Radio Kielce, Muzeum
Narodowe, Wojewódzki Dom Kultury, Młodzieżowy Dom Kultury, Pałacyk Zielińskiego,
Kieleckie Centrum Kultury, E-vive, Muzeum Zabawek i Zabawy.

3.2 Wolontariat sportowy w VIVE TARGI KIELCE
Źródło finansowania: VIVE TARGI KIELCE
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Centrum Wolontariatu w Kielcach w roku 2012 rozpoczęło współpracę z Vive Targi Kielce
pomagając przy obsłudze podczas turnieju „Świętokrzyskie Junior Cup 2012” oraz podczas
meczu Vive Targi Kielce - Gorenje Velenje
W dniach 26.08.-30.08.2012 r. dwunastu wolontariuszy współpracowało podczas Turnieju
Świętokrzyskie Junior Cup 2012, którego organizatorem był Klub Sportowy VIVE TARGI
Kielce.
Wolontariusze wykonywali powierzone im zadania na kilku halach sportowych – Hala
Politechniki Świętokrzyskiej, Hala VI LO im. Słowackiego, Hala MOSiR, Hala ZSP nr 1, Hala
Legionów. Mecze rozgrywane były codziennie od poniedziałku do czwartku od godz. 9:00 do
19:00. W turnieju brali udział zawodnicy-juniorzy grający w piłkę ręczną. Drużyny przyjechały
z różnych regionów Polski, ale także z Czech, Berlina i Chorwacji. Wolontariusze otrzymali
specjalne identyfikatory, umożliwiające wstęp na obiekty sportowe, na których rozgrywane
były poszczególne mecze. Do zadań wolontariuszy należało m.in.: ścisła współpraca z
organizatorami turnieju oraz koordynatorem zewnętrznym Klubu Sportowego VIVE TARGI
Kielce, przekazywanie informacji o wynikach meczu pomiędzy organizatorami turnieju,
kierowanie zawodników do szatni, dostarczanie wody zawodnikom, utrzymanie porządku na
boisku sportowym. Dzięki uprzejmości organizatorów wolontariusze mieli okazję
bezpośrednio spotkać się z zawodowymi piłkarzami ręcznymi światowej rangi – z Francji,
Szwecji i Macedonii. Wolontariusze otrzymali także wyjątkowe zaproszenie na wspólnego
grilla z zawodnikami VIVE TARGI Kielce oraz młodymi zawodnikami-juniorami, który odbył się
29.08.2012 r. w Restauracji „Siedem Pokus”.
Wolontariusze wykazali się dyspozycyjnością, umiejętnością współpracy grupowej oraz
odpowiedzialnością za powierzone im zadania podczas wszystkich dni turnieju.
W dniu 13.10.2012 r. sześcioro wolontariuszy pomagało przy organizacji meczu Vive Targi
Kielce - Gorenje Velenje, który odbył się na Hali Legionów w Kielcach. Koordynatorem grupy
wolontariuszy była Ewa Jasińska.
Do zadań wolontariuszy należało m.in.: współpraca z koordynatorką wewnętrzną,
organizacja i obsługa szatni dla kibiców, udzielanie kibicom informacji porządkowych oraz na
temat meczu.

3.3 Święto Samorządu Lokalnego
w ramach Programu ,,Masz głos, Masz wybór” Fundacji Batorego
Źródło finansowania: środki własne
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Dlaczego zrealizowaliśmy ten projekt?
Cele:
- Poszerzenie wiedzy na temat Karty Praw mieszkańca,
- Zachęcenie do obywatelskich postaw i aktywnego partycypowania w życiu lokalnej
wspólnoty,
- Zapoznanie się z Radnymi Miasta Kielce i możliwość osobistego zgłoszenia sprawy
radnemu
Co osiągnęliśmy?
Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu pierwszy raz podjęło się zorganizowania tego typu
akcji społecznej w Kielcach 28 lipca 2012 roku na Placu Artystów. Podczas obchodów święta
samorządu lokalnego zaproszeni radni rozdawali mieszkańcom Kielc zaproszenia na swoje
dyżury oraz Karty Praw Mieszkańca.
Obecność radnych i duże zainteresowanie mediów pokazało, że inicjatywa jest w Kielcach
potrzebna. Dla mieszkańców miasta taka forma spotkań z przedstawicielami władz
samorządowych jest nowa, dlatego planujemy powtórzyć ją w przyszłości. Dużym
zainteresowaniem cieszyła się gra planszowa pn.”Honorowy mieszkaniec”, w której wzięli
udział mali mieszkańcy Kielc, w tym dzieci radnych. W trakcie Święta, Stowarzyszenie
Kieleckie Inwestycje miało okazję zaprezentować mieszkańcom i radnym, portal
pozwalającego obywatelom wpływać na zmiany w przestrzeni publicznej Naprawmyto.pl.
Idea portalu spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem i ciepłym przyjęciem przez
przybyłych. Radnymi, którzy aktywnie włączyli się w kieleckie obchody Święta Samorządu
Lokalnego byli: Alicja Obara, Renata Wicha, Agata Wojda, Mariusz Goraj, Jarosław Machnicki,
Oleg Nadir Magdziarz Ibrahim-El-Nur, Dariusz Kozak, Jarosław Karyś, Jerzy Pyrek. Obecni na
obchodach przedstawiciele Rady Miasta oraz przybyli mieszkańcy zgodnie uznali, że tego
typu spotkań powinno być więcej , ponieważ mieszkańcy mogą podzielić się swoimi
problemami nie tylko na dyżurach, które pełnią radni.

2.4 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
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Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu uczestniczyło w XX Finale Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. 191 wolontariuszy zbierało do puszek pieniądze na sprzęt dla ratowania
życia wcześniaków i małych dzieci oraz pompy insulinowe dla mam chorych na cukrzycę.

W tegorocznym Finale współpracowały ze Sztabem: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 26
w Kielcach, Gimnazjum w Belnie, VIII Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w
Kielcach, Świetlica Środowiskowa „4Kąty” w Kielcach.
Łączna kwota zebrana przez wolontariuszy i wolontariuszki to 52 010,99 zł.

Rozdział 5
Działania pozaprojektowe

Prowadzenie biura pośrednictwa wolontariatu

Przez cały rok 2012 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 2012 roku wynosiła prawie 500 osób. Najstarsza osoba
miała 81 lat a najmłodsza 13 lat.

Działania w Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu
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Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w 2012 roku aktywnie działało w Sieci centrów
Wolontariatu. Istotnym narzędziem poprawiającym funkcjonowanie organizacji skupionych w
sieci było opracowanie standardów działań w każdej z jednostek. Obecnie sieć dzieli się na
Regionalne Centra Wolontariatu (do których zalicza się kielecka organizacja) oraz Lokalne
Centra Wolontariatu (do których zalicza się Miedziana Góra, Chmielnik i Starachowice).
Opracowane standardy dotycząc takich zagadnień jak:
- kontaktu pomiędzy wolontariuszem a instytucją,
- zarządzania przestrzenią,
- jednolitych wzorów umów, formularzy itp,
- podziału administracyjnego pod względem odpowiedzialności.

Działania w Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych

W czerwcu 2012 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.

Działania w Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Kielcach w 2012 roku zostało przyjęte, jako jedyna
organizacja w Kielcach, w poczet członków Ogólnopolskiej Federacji Organizacji
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Dzięki współpracy w Centrum otwarto pierwszy Oddział Biblioteki OFOP, z publikacjami z
których mogą korzystać wolontariusze i działacze pozarządowi.

Działania w Radzie Pożytku Publicznego w Kielcach

W roku 2012 rozpoczęła działalność Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w
Kielcach. Jej przewodniczącym został wybrany Michał Braun, prezes zarządu Centrum
Wolontariatu w Kielcach.
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.

Rozwój Lokalnych Centrów Wolontariatu

Zgodnie z przyjętym programem rozwoju Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu prowadzi
wsparcie rozwoju Lokalnych Centrów Wolontariatu. W 2012 roku rozpoczęły działalność, lub
zostały poczynione znaczące kroki w celu rozpoczęcia takowej w: Chmielniku,
Starachowicach, Miedzianej Górze. Zainteresowanie rozwojem wolontariatu zgłaszały ponad
to gminy Jędrzejów, Skarżysko Kamienna, Busko-Zdrój. Tam też odbywały się szkolenia dla
wolontariuszy oraz spotkania z koordynatorami lokalnych instytucji.
Dalszy rozwój wolontariatu na terenach gmin całego województwa pozwoli zwiększyć
znaczenie tej idei oraz przyczyni się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
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Rozdział 6
Działania odpłatne

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu realizuje cele statutowe w ramach prowadzonych
przez nie projektów i działań poza projektowych, ale także odpłatnie. W ramach działalności
odpłatnej w roku 2012 przeprowadzone były szkolenia z zakresu organizacji i koordynacji
wolontariatu m.in. dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kielcach czy
organizacja wolontariatu sportowego dla VIVE Targi Kielce. Stowarzyszenie planuje rozwój
działalności odpłatnej.

Rozdział 7
Główne szkolenia kadry działającej w Centrum Wolontariatu:

Szkoła Reprezentacji Trzeciego Sektora / Szkoła Partycypacji Społecznej OFOP
Michał Braun reprezentował Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu podczas 7-miu
trzydniowych zjazdów, w czasie których reprezentanci największych Polskich organizacji
uczyli się jak współpracować z administracją publiczną oraz prowadzić działania rzecznicze.
Youth Empowerment, Limerick, Ireland - training course
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Kurs szkoleniowy o metodach aktywizacji społecznej młodzieży. Uczestnicy i uczestniczki
podzieleni na grupy zainteresowań: media (warsztat radiowy), sztuka (wykorzystywanie
metod takich jak szablon czy kolaż) oraz taniec (choreografia jako metoda wyrażania siebie
przez młodzież) szukali odpowiedzi na pytania o to jak ulepszyć swój warsztat trenerski, aby
dopasować go do potrzeb poszczególnych grup odbiorców. Rozmawiając o problemach
społecznych, wykluczeniu i sposobach aktywizowania młodzieży pochodzącej z
defaworyzowanych dzielnic, wspólnie z zainteresowanymi opracowywali plan działań, dzielili
się dobrymi praktykami i pracowali nad prezentacją, którą przedstawili pracownikom
Centrum Młodzieżowego w Limerick oraz przedstawicielom władz tego miasta.
W stronę bardziej sprawiedliwego społeczeństwa poprzez uczestnictwo
wszystkich młodych ludzi, Budapeszt. Sesja studyjna
W projekcie uczestniczyły osoby w w wieku od 18 do 30 lat pochodzące z różnych środowisk
społecznych i kulturowych. Kraje zaangażowane były Polska, Francja, Belgia, Anglia,
Hiszpania, Włochy i Gruzji. Językami roboczymi były angielski i francuski. W ramach
projektu odbyły się dyskusje, na podstawie których wypracowane listę zaleceń dla organizacji
młodzieżowych, lokalnych władz i organów europejskich, takich jak Rada Europy i Unia
Europejska w sprawach zapewnienia udziału młodych osób doświadczających ubóstwa i
wykluczenia społecznego w społeczeństwie.
Social Media for Social Change Szkolenie Struga, Macedonia
19-26 Października2012
Projekt dotyczył wykorzystania współczesnych mediów w kreowania pozytywnych zmian
społecznych. Uczestnicy mieli szansę poznać najnowsze zdobycze techniki dotyczące
Internetu. Poznali siłę ale i zagrożenia jakie płyną z portali takich jak Facebook.

27 | Strona

