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Rozdział 1 

Informacje ogólne 

 

 

 

1.1 

Dane teleadresowe: 

 

Adres: Ul. Zdrojowa 19 

25-336 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. 

W wyniku konsultacji z organizacjami społecznymi i władzami samorządowymi zostało 

powołane Centrum Wolontariatu jako jeden z programów ŚC FRDL.  

 

Pierwsze środki na działalnośd w 1997 r. otrzymaliśmy od Fundacji Królowej Juliany z 

Holandii. W tym czasie nawiązaliśmy kontakt z Centrum Wolontariatu 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 działalnośd 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. W 2005 roku podjęliśmy decyzję o 
rejestracji samodzielnego stowarzyszenia. Przeszliśmy niełatwy proces rejestracyjny, a 
dyżury Biuro Pośrednictwa Pracy Wolontariackiej w tym czasie pełniliśmy dzięki uprzejmości 
Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych Wariant w ich siedzibie.  
 
Od 2005 roku organizacja realizowała szereg projektów, dzięki czemu mogła ugruntowad 
swoją pozycję jako regionalne centrum aktywizacji wolontariuszy oraz wspierania organizacji 
pozarządowych. Przez pierwsze pięd lat działania realizowano m.in. pierwsze projekty 
dotyczące ekonomii społecznej. Organizacja kilkakrotnie zmieniała siedzibę, by pod koniec 
dekady wynająd z kilkoma innymi ngosami 120 metrowy lokal przy ulicy Śniadeckich 6/6 z 
planem powołania centrum organizacji pozarządowych Spiżarnia. Niestety organizacje, które 
miały wynajmowad lokal razem z Centrum Wolontariatu bardzo szybko zakooczyły 
działalnośd. 
 
W roku 2010 zmieniono zarząd stowarzyszenia – za sterami znalazły się nowe osoby – 

pojawiła się nowa energia i pomysły. W ramach ograniczenia kosztów zmieniono siedzibę 

na… małą, na ulicy Małej. Zarząd szybko akredytował Centrum Wolontariatu jako organizację 

przyjmującą i wysyłającą wolontariuszy na Wolontariat Europejski oraz doprowadził do 

otrzymania statutu Organizacji Pożytku Publicznego. W roku 2011 w organizacji pojawili się 

pierwszy zagraniczni wolontariusze. Centrum rozpoczęło intensywną realizację projektów w 

ramach Programu ,,Młodzież w działaniu” stając się po dwóch latach regionalnym ośrodkiem 

szkolącym Programu na województwa świętokrzyskie i opolskie. 

Stowarzyszenie zmieniło swoją siedzibę i rozpoczęło współpracę na poziomie regionalnym, 

krajowym i międzynarodowym. Stowarzyszenie stało się członkiem założycielem Polskiej 

Rady Organizacji Młodzieżowych, zostało członkiem Federacji Organizacji Pozarządowych 

oraz zaangażowało się w powołanie w Kielcach Miejskiej Rady Działalności Pozarządowych. 

Centrum Wolontariatu rozpoczęło także powoływanie lokalnych Centrów Wolontariatu. W 

roku 2012 powołane zostały centra w Chmielniku i Starachowicach.  

Rok 2013 okazał się rekordowy pod względem zrealizowanych projektów, a w Centrum 

zaczęło działad coraz więcej ludzi. Zatrudniona została dyrektor biura, księgowa oraz 

fundriser. Zdecydowano o złożenie wniosku o rejestrację działalności gospodarczej i 

powołaniu Klubu Przyjaciół Wolontariatu – sieci indywidualnych darczyoców wspierających 

organizację. 

 

1.3 

Misja i cele statutowe organizacji:  
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Misja Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu: 

 

,,Misją Regionalnego Centrum Wolontariatu jest inspirowanie i pobudzanie aktywności 

obywatelskiej i wolontariackiej na rzecz rozwoju społeczeostwa. Realizujemy nasze działania 

w duchu dialogu, kierując się zasadami poszanowania praw człowieka, zrównoważonego 

rozwoju i idei dobra wspólnego” 

 

Cele stowarzyszenia to: 

1. Działalnośd charytatywna 

2. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i 
zagrożonych 

zwolnieniem z pracy; 

3. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 

4. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 

5. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeostwami; 

6. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w tym w szczególności 

alkoholizmowi, narkomanii, bezdomności; 

7. ochrony i promocji zdrowia 

8. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 

9. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 

10. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

11. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 

12. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a 
także działao wspomagających rozwój demokracji 

13. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

14. życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 

15. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 

16. zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

17. zwiększanie wiedzy z zakresu wolontariatu i upowszechnianie idei pracy 
wolontarystycznej, 

18. organizowanie i promocja wolontariatu 

19. wspieranie szeroko pojętej aktywności obywatelskiej ze szczególnym uwzględnieniem 

działalności wolontarystycznej, 

20. promowanie i wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz rozwoju dobroczynności i 

filantropii w Polsce i za granicą, 

21. 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, 
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22. rozszerzanie wiedzy o wolontariacie i organizacjach pozarządowych w Polsce i za granicą; 

23. wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych w Kielcach, województwie 
świętokrzyskim i 

w Polsce, 

24. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

25. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności 

26. oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązao technicznych w 

27. praktyce gospodarczej; 

28. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

29. działalnośd na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 

30. działalnośd na rzecz nauki wypoczynku dzieci i młodzieży; 

31. działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego, 

32. działalnośd wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo 

organizacje pozarządowe i instytucje publiczne, 

33. upowszechniania i ochrony praw konsumentów; 

34. pomocy Polonii i Polakom za granicą; 

35. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 

 

 

  Rozdział 2 

Realizowane projekty 

 

 

 

2.1 Rozwój wolontariatu osób niepełnosprawnych 

Źródło finansowania: 

Urząd Marszałkowski w Kielcach 

 

 
Projekt zakładał działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, a także angażowanie osób 
niepełnosprawnych w działania wolontariackie w celu aktywizacji zawodowej i społecznej 
tych osób oraz szkolenie koordynatorów i wolontariuszy i zapewnienie im ciągłego wsparcia. 
Projekt odpowiedział na problemy zbyt małego zainteresowania wolontariatem i 
niewystarczającej liczby wolontariuszy niepełnosprawnych, którzy doceniają wolontariat jako 
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źródło kompetencji a przez to sposób aktywizacji zawodowej i społecznej. Zadanie nie tylko 
wypromowało wolontariat jako sposób na aktywizacji, źródło kompetencji i doświadczenia 
potrzebnego na rynku pracy, ale także przygotowało kadrę do współpracy z wolontariuszami 
oraz samych ochotników do pracy. W jego ramach działało biuro pośrednictwa pracy 
wolontariackiej, szkolenia dla wolontariuszy i koordynatorów oraz spotkania promujące 
wolontariat i zaangażowanie społeczne. 

 

2.2 Program Wolontariatu Długoterminowego Projekt "Zaangażuj się!" 

Projekt „Zaangażuj się!”  

Źródło finansowania:  
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich,  

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

 

 

W ramach projektu "Zaangażuj się!" Centrum Wolontariatu gościło przez osiem miesięcy 

wolontariuszkę z Lublina. Wolontariuszka w ramach projektu pracowała w biurze Centrum 

Wolontariatu realizując działania założone w projekcie. Zostało zapewnione wyżywienie i 

zakwaterowanie dla wolontariuszki, a także profesjonalne wsparcie pracowników 

organizacji. 

 

Projekt "Zaangażuj się!" zakładał szereg działao mających na celu: 

-zwiększenie ilości wolontariuszy wśród młodzieży z terenu województwa świętokrzyskiego 

-przeprowadzenie spotkao 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 

 

Głównym zadaniem wolontariuszki była promocja różnych form wolontariatu poprzez 

uczestnictwo w działaniach: 

1. Praca w biurze Centrum Wolontariatu. Spotkania z osobami chcącymi zostad 

wolontariuszami, opracowywanie newslettera z aktualnymi ofertami wolontariatu, 

informacjami o wydarzeniach mających  charakter społeczny, a także odnośnikami do 

ciekawych publikacji o tematyce społecznej i możliwościach  rozwoju, udział w akcjach CW, w 

tym akcjach promujących organizację i akcjach wolontariackich na rzecz innych organizacji, 

aktywne branie udziału w spotkaniach z zespołem CW i wspólne planowanie rozwoju 

organizacji. 

2. Spotkania z młodzieżą promujące wolontariat, aktywnośd społeczną, a także Program 
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Wolontariatu Długoterminowego. Spotkania mają też na celu informowanie młodzież o jej 

możliwościach rozwoju poprzez wolontariat w organizacjach pozarządowych. Częśd spotkao 

prowadzid będzie wspólnie z wolontariuszami europejskimi. 

3. Koordynacja grupy wolontariuszy – dziennikarzy amatorów, którzy tworzyli artykuły i 

relacje prasowe z wydarzeo Centrum Wolontariatu oraz innych organizacji społecznych.  

4. Organizacja Festiwalu Zaangażowanego. Podczas festiwalu odbyły się szkolenia, warsztaty, 

spotkania z działaczami społecznymi. Festiwal ma miał charakter otwarty, bezpłatny i łączący 

jak największą ilośd różnych instytucji. Zadaniem Wolontariusza była koordynacja zespołu 

organizującego wydarzenie oraz zaangażowanie młodzież w wolontariat przy organizacji 

wydarzenia. 

 

2.3 Edukacja pozaformalna w perspektywie finansowej 2007-2013. Jak było, jak będzie ? 

Źródło finansowania: 

Zarząd Marszałkowski 

 

14 listopada 2013 w budynku Wydziału Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana 

Kochanowskiego w Kielcach odbyła się konferencją której celem było podsumowanie działao 

podejmowanych w ramach Programu ,,Młodzież w działaniu” w perspektywie finansowej 

2007-2013 oraz omówienie możliwości jakie daje Program ,,Erasmus Plus” w kolejnych 

latach. 

Dzięki organizacji konferencji prowadzonej metodami edukacji formalnej i pozaformalnej 

połączonej z warsztatami wiedza uczestników została podniesiona. W konferencji 

uczestniczyli zarówno organizatorzy projektów, jak i byli uczestnicy projektów oraz osoby 

zainteresowane Programem. Ponadto podczas konferencji organizacje realizujące projekty w 

ramach Programu „Młodzież w działaniu” mogły się spotkad i wymienid doświadczenia. 

 

Podczas warsztatów zostało wypracowanych 6 rekomendacji zwiększających zainteresowanie 

programami wymiany międzynarodowej dla studentów. 

Podczas konferencji otwarto także wystawę przedstawiającą sukcesy edukacji pozaformalnej 

przygotowana przez Narodową Agencję Programu ,,Młodzież w działaniu” 
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2.4  Wolontariat Europejski – goszczenie wolontariuszy z zagranicy (projekt w realizacji w 

roku 2013-2014) 

Źródło finansowania: Program "Młodzież w działaniu"  

Akcja 2 Wolontariat Europejski 

 

W roku 2013 Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach było organizacją goszczącą dla 3 

wolontariuszy zagranicznych przebywających w Kielcach w ramach dwóch 9 miesięcznych 

projektów wolontariatu europejskiego – EVS. Wolontariusze przybyli do nas z Węgier, 

Hiszpanii i Białorusi. Tematami projektów jest praca na rzecz rozwoju i promocji wolontariatu 

lokalnego i zagranicznego wśród społeczności miasta Kielce i regionu oraz rozwój 

kreatywności młodzieży.  

 

Celem projektu jest zwiększenie wiedzy na temat wolontariatu wśród mieszkaoców Kielc, w 

szczególności młodzieży, zachęcenie młodych ludzi do bycia aktywnym poprzez wolontariat, 

lokalny i zagraniczny (udział w programie EVS), tworzenie własnych inicjatyw, zaangażowanie 

w politykę młodzieżową, aktywny udział w tworzeniu życia kulturalnego miasta i regionu. 

Kluczowym punktem jest także rozwój wolontariuszy EVS, przebywających na projekcie w 

Kielcach. W czasie pobytu w 2013 r. wolontariusze organizowali spotkania i warsztaty dla 

młodzieży promujące wolontariat i aktywną, prospołeczną formę spędzania wolnego czasu, 

brali udział w szkoleniach rozwijających ich umiejętności oraz w zajęciach z języka i kultury 

polskiej. Efektami projektów jest poszerzenie świadomości mieszkaoców Kielc na temat 

wolontariatu lokalnego i zagranicznego, możliwości zaangażowania się w działania w zakresie 

polityki. Sami wolontariusze rozwinęli swoje własne kompetencje, a także podnieśli 

świadomośd na temat kraju w którym zagościli. Również świadomośd mieszkaoców Kielc na 

temat różnorodności kulturowej w Europie została zwiększona dzięki działaniom EVSów i ich 

codziennym życiu wśród społeczności miasta. 

 

 2.5 "Wolontariat Europejski  

 Centrum Wolontariatu jako organizacja wysyłająca"  

Źródło finansowania: 

Program "Młodzież w Działaniu" Akcja 2 Wolontariat Europejski 

 

 



9 | Strona 
 

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 2013 Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu zrekrutowało, przygotowało do wyjazdu 

i wysłało na zagraniczne projekty w ramach Wolontariatu Europejskiego sześd osób. Główne 

zadania wolontariuszy dotyczyły pracy z młodzieżą, dziedmi i w ramach projektów 

kulturalnych. 

 

 

2.6 Spójrz w przyszłośd – 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 

 

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. W ramach projektu w SP w Piotrkowicach odbyły się zajęcia 

wyrównawcze z zakresu jęz. polskiego i matematyki oraz zajęcia rozszerzające z jęz. 

polskiego, jęz. angielskiego, matematyki, przyrody, informatyki.  

Począwszy od stycznia 2012 roku aż do kooca czerwca 2013 uczniowie wzieli udział w 

programie profilaktycznym „Spójrz inaczej”. Zwieoczeniem projektu był Wyjazd Edukacyjny 

w Góry Pieniny, gdzie uczniowie będą zwiedzali zabytki Pienin. 

 

 

2.7 Nowe Pokolenie – Nowe Pomysły 

Źródło fin.: Program ,,Młodzież w działaniu” Akcja 5.1 

 

 

Cele projektu: 

- zwiększenie zaangażowania młodzieży w Kielc i powiatu kieleckiego w życie społeczne i 

demokratyczne, 
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- 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. 

 

W ramach projektu udało nam się zaangażowad 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 zorganizował trzy spotkania z decydentami dotyczące problemów młodych ludzi 

by wspólnie szukad na nie odpowiedzi. Następnie podjęła konkretne działania zmierzające do 

wprowadzenia systemowych rozwiązao, które polepszyły sytuację młodzieży w Kielcach. 

Rezultatem jest m.in. obniżenie wieku głosowania na projekty w ramach budżetu 

obywatelskiego. 

 

 

2.8 Prowadzenie Ośrodka Szkoleniowego Programu ,,Młodzież w działaniu” na 

województwa świętokrzyskie i opolskie 

Źródło fin.: Program ,,Młodzież w działaniu”  

 

 

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 działao. W 

roku 2013 przeprowadzono w sumie 4 szkolenia dwudniowe i 4 szkolenia jednodniowe. 

 

2.9 Międzynarodowe szkolenie „Odpowiedzialne Obywatelstwo – Szkolenie o 

wolontariacie społecznym” oraz ogólnopolska konferencja na temat wolontariatu  

Źródło fin.: Program ,,Młodzież w działaniu”  

 

Międzynarodowe, siedmiodniowe, szkolenie odbyło się we wrześniu 2013. Poprowadzone 

zostało przez oficera londyoskiej policji Edwarda Sherry oraz Michała Brauna, prezesa 
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Centrum Wolontariatu.  Uczestnicy z Polski, Anglii, Turcji, Włoch i Estonii wzięli udział w serii 

warsztatów i zajęd praktycznych.  

W czasie projektu odbyła się także konferencja promująca wolontariatu w służbach 

publicznych w której wzięło udział ponad 100 osób, a patronat nad nią objęły władze 

regionalne oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i Ministerstwo Rozwoju 

Regionalnego.  

 

2.10 Międzynarodowe szkolenie „End of Crisis”  

Źródło fin.: Program ,,Młodzież w działaniu”  

 

 

Projekt "New Ideas - The end of the crisis" realizowany był przy współpracy z Fundacją 

CampoSfera w Sędziszowie i Klimontowie. Szkolenie przeznaczone było dla pracowników 

młodzieżowych. Brali w nim udział przedstawiciele Polski, Portugalii, Ukrainy, Mołdawii, 

Turcji i Gruzji. Projekt finansowany był ze środków Programu Młodzież w działaniu. 

 

Tematem projektu było innowacyjne rozwiązania społeczne łączące w sobie ekologię, biznes, 

organizacje pozarządową i wspólnotę mieszkaniową. W różnych krajach różnorakie formy 

cohabitatu, spółdzielni socjalnych itp. dają wielu osobom nadzieję i perspektywę na poprawę 

swojej sytuacji życiowej. Celem projektu było stworzenie jak najlepszych warunków do 

wymiany wiedzy, doświadczeo i rozwiązao obowiązujących w poszczególnych krajach. 

Seminarium pozwoliło uczestnikom podnieśd swoje kwalifikacje i skuteczniej pracowad z 

podopiecznymi w swoich krajach. Metody pracy były nastawione na aktywizację 

uczestników. Szereg warsztatów odbywało się poprzez doświadczanie sytuacji życia w 

cohabitacie. Głównymi metodami pracy były warsztaty. Projekt był tak skonstruowany, aby 

przekazywane przez uczestników doświadczenie mogło byd wykorzystywane przy tworzeniu 

symulacji. Uczestnicy zdobyli też podstawowy zakres wiedzy o międzynarodowych 

rozwiązaniach innowacyjnych metod walki z kryzysem. Wspólnie opracowali wnioski i 

wytyczne dotyczące rozwoju wspólnot oraz opracujemy ogólne rekomendacje do zmian w 

prawie, które zostały przekazane do lokalnej władzy. Efektem projektu jest wymiana 

doświadczeo przez uczestników, zdobycie przez nich nowych kompetencji oraz 

oddziaływanie na lokalną społecznośd dzięki opracowaniu ogólnych rekomendacji.   
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2.11 Międzynarodowa Wymiana Młodzieży ,,We are slavic” 

Źródło fin.: Program ,,Młodzież w działaniu”  

 

 

Projekt "We are slavic" realizowany był przez nieformalną grupę młodzieży "Black Sheep". 

Głównymi tematami projektu były: 

 

- Wzajemne zapoznanie się z kulturami narodów 

- Poszerzenie świadomości i tolerancji wobec innych narodowości i kultur 

- Kultywowanie tradycji zwyczajów obrzędów kultury słowiaoskiej 

- Ukazywanie możliwości jakie daje nam współpraca Unii Europejskiej 

- Wzajemna nauka języków krajów biorących udział w wymianie 

- Tworzenie sieci współpracy wolontariackiej dobrych stosunków międzynarodowych + 

tworzenie podstaw do dalszej 

współpracy 

- Wymiana informacji o naszym regionach zamieszkao uczestników 

- Promowanie i utrzymywanie przyjaźni pomiędzy narodami i zwyczajów słowiaoskich 

Projekt odbywał się w Suchedniowie pod Kielcami i trwał 10 dni. Uczestnikami wymiany byli 

Polacy, Słoweocy i Chorwaci. Działania projektu trwały od 17 od 26 sierpnia 2013. Projekt 

finansowany był przez Program "Młodzież w działaniu" 

 

2.12 „Zielone Wydarzenia” 

Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją Aeris Futuro 

Źródło fin.: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

Realizacja: 2011-2013 
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W ramach współpracy z Fundacją Aeris Futuro - Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu jest 

członkiem sieci partnerskiej „Ambasadorów Zielonych Wydarzeo”, tym samym lokalnym 

koordynatorem projektu „Zielone Wydarzenia” . 

 

Celem Projektu ZIELONE WYDARZENIA jest promocja zielonego standardu organizowanych 

wydarzeo oraz offsetowania emisji CO2 jako sposobach na wdrażanie zrównoważonego 

rozwoju, które przyniosą wymierne korzyści ekonomiczne, społeczne, a również 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, brak zaufania społecznego) 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 wydarzeo odpowiedzialnych społecznie i ekologicznie - 

organizacja działao promocyjnych - happeningi, konkursy, gadżety; ograniczenie 

zbędnych kosztów. 

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

strata. 

 

Warsztaty:  Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Kielcach w 2013 roku przeprowadziło  

szkolenia z zielonego standardu.  

 

Zielone Wydarzenia:  Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu zorganizowało lub 

współorganizowało wydarzenia w zielonym standardzie. 

Zielony Standard odnosi się do wydarzeo, których organizator na każdym etapie 

przygotowao 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. 

Całośd podejmowanych działao wzmacniana jest szeroką komunikacją z dostawcami i 

uczestnikami, tak, aby uzyskad szerokie zrozumienie i poparcie dla realizowanych 

innowacyjnych działao: 
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2.13 Udział w międzynarodowych szkoleniach i wymianach 

Źródło fin.: Program ,,Młodzież w działaniu”  

 

 

Wymiana miała miejsce w dniach 16-23 listopad 2013 r. w Ankarze i nosiła tytuł: „Young 

generations, time-efficient assement”. Brało w niej udział 6 osób (wraz z liderem).  

Uczestnicy całej wymiany pochodzili z Rumunii, Włoch, Portugalii, Polski oraz Litwy. Celem 

projektu była nauka zarządzania czasem, przezwyciężanie uprzedzeo oraz kulturowych 

stereotypów. 100% kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz 90% kosztów podróży 

zostało pokryte przez organizatora wymiany. Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikat 

Youthpass. 

 

 

Rozdział 3 

Akcje i projekty krótkoterminowe 

  

 

 

3.1 Wolontariat miejski podczas Święta Kielc 

Źródło finansowania: 

AERIS FUTURO , środki własne 

 

 
Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Kielcach w dniach 28-30 czerwca 2013 r.  
czynnie włączyło się w organizację Święta Kielc. Partnerem wydarzenia była Fundacja Aeris 
Futuro.  
Zrekrutowano 90 osób, a ostatecznie 72 osoby  (55 dziewcząt,17 chłopców)  
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pomagało podczas Święta Kielc. Zorganizowano dla nich szkolenia z zakresu wolontariatu,  
komunikacji interpersonalnej. Wszyscy zostali ubezpieczeni, mieli dostęp do napojów oraz 
kanapek podczas swojej pracy. Aeris Futuro w ramach Zielonych Wydarzeo zadbało o 
ekologicznych dostawców żywności. Po wydarzeniu, podczas spotkania pożegnalnego 
wszyscy 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 dziedmi, dystrybucja materiałów promocyjnych i słodyczy.  
  
Instytucje, które skorzystały w tych dniach z pomocy wolontariuszy: Muzeum Historii Kielc, 
Wojewódzki Dom Kultury, Młodzieżowy Dom Kultury. 

 

2.2 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

 

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu uczestniczyło w XXI Finale Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy. 150 wolontariuszy zbierało do puszek pieniądze na sprzęt dla 

ratowania życia wcześniaków i małych dzieci oraz pompy insulinowe dla mam chorych na 

cukrzycę.  

 

2.3 Wizyta studyjna w Warszawie 

 

 

Wizyta studyjna miała miejsce w dniu 24 lipca 2013 r. w Warszawie. Cztery osoby ze 

Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu odwiedziły: Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w 

Warszawie, Pracownię badao i innowacji społecznych Stocznia, Stowarzyszenie Boris oraz 

Legię Warszawa. Celem wizyty była wymiana informacji i doświadczeo w dziedzinie 

wolontariatu sportowego (Legia), prowadzenia biura pośrednictwa pracy wolontariackiej 

(Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu), sposobów prowadzenia pracy z młodzieżą oraz 

zarządzania organizacją (Stocznia, Boris). Wizyta studyjna służyła inspiracji do modyfikacji 

własnej pracy pracowników Stowarzyszenia w oparciu o dobre praktyki i rozwiązania 

stosowane w rozwiniętych i doświadczonych organizacjach. 
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Rozdział 4 

Działania pozaprojektowe 

  

 

 

Prowadzenie biura pośrednictwa wolontariatu 

 

 

Przez cały rok 2013 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 pracowad; 

● kojarzenie wolontariuszy z instytucjami; 

● monitorowania współpracy wolontariuszy i instytucji; 

 

Ilośd osób w bazie wolontariuszy w 2013 roku wynosiła prawie 600 osób. Najstarsza osoba 

miała 81 lat a najmłodsza 13 lat.  

 

 

Działania w  Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu 

 

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w 2013 roku aktywnie działało w Sieci centrów 

Wolontariatu. Istotnym narzędziem poprawiającym funkcjonowanie organizacji skupionych 

w sieci było opracowanie standardów działao w każdej z jednostek. Obecnie sied dzieli się na 

Regionalne Centra Wolontariatu (do których zalicza się kielecka organizacja) oraz Lokalne 

Centra Wolontariatu (do których zalicza się Miedziana Góra i Starachowice). Opracowane 

standardy dotyczą takich zagadnieo jak: 

- kontaktu pomiędzy wolontariuszem a instytucją, 

- zarządzania przestrzenią, 
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- jednolitych wzorów umów, formularzy itp, 

- podziału administracyjnego pod względem odpowiedzialności.   

 

 

Działania w  Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych 

 

. 

Polska Rada Organizacji Młodzieżowych (PROM) jest związkiem stowarzyszeo 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, Michał Braun pełni funkcję 

członka zarządu PROM. 

 

 

Działania w  Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych 

 

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Kielcach jest członkiem OFOP i podejmuje w 

Federacji aktywne działania. Dzięki współpracy w Centrum otwarto pierwszy Oddział 

Biblioteki OFOP z publikacjami z których mogą korzystad wolontariusze i działacze 

pozarządowi. 

 

 

Rozwój Lokalnych Centrów Wolontariatu 

 

Zgodnie z przyjętym programem rozwoju Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu prowadzi 

wsparcie rozwoju Lokalnych Centrów Wolontariatu. W 2012 roku rozpoczęły działalnośd, lub 

zostały poczynione znaczące kroki w celu rozpoczęcia takowej w: Chmielniku, 

Starachowicach, Miedzianej Górze. W 2013 kontynuowano współpracę z LCW. 
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Dalszy rozwój wolontariatu na terenach gmin całego województwa pozwoli zwiększyd 

znaczenie tej idei oraz przyczyni się do rozwoju społeczeostwa obywatelskiego.    

 

,,Drogowskaz dla NGO”. Standardy zarządzania finansowego w NGO 

 

Stowarzyszenie wzięło udział w projekcie ,,Drogowskaz dla NGO”, dzięki któremu 

przeprowadzono audyt finansowy, szkolenia dla księgowej oraz zarządu, a także 

wypracowano nowe standardy zarządzania finansami w organizacji. 

 

 

 

 

 

Rozdział 5 

Działania odpłatne 

  

 

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu realizuje cele statutowe w ramach prowadzonych 

przez nie projektów i działao poza projektowych, ale także odpłatnie. W ramach działalności 

odpłatnej w roku 2013 przeprowadzone były szkolenia z zakresu organizacji i koordynacji 

wolontariatu, a także rozwoju ekonomii społecznej m.in. w ramach OWES w Opatowie. 

 


