Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2017
z działalności
stowarzyszenia Regionalne Centrum Wolontariatu

Rozdział 1
Informacje ogólne

1.1
Dane teleadresowe:
Adres: ul. Żeromskiego 36
25-370 Kielce
KRS 0000244954 data rejestracji 22.11.2005
REGON 260059470
NIP 959-171-68-05
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 Świętokrzyskiego Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.
Pierwsze środki na działalność 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 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. Współ organizowaliśmy
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 ugruntować swoją pozycję
jako regionalne centrum aktywizacji wolontariuszy oraz wspierania organizacji pozarządowych. Przez
pierwsze pięć lat działania realizowano m.in. pierwsze projekty dotyczące ekonomii społecznej.
Organizacja kilkakrotnie zmieniała siedzibę, by pod koniec dekady wynająć z kilkoma innymi ngosami
120 metrowy lokal przy ulicy Śniadeckich 6/6 z planem powołania centrum organizacji pozarządowych
Spiżarnia. Niestety organizacje, które miały wynajmować lokal razem z Centrum Wolontariatu bardzo
szybko zakończyły działalność.

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 statusu Organizacji Pożytku
Publicznego. W roku 2011 w organizacji pojawili się pierwsi 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 i Młodzieżowej Rady Miasta.
Organizacja od roku gości więcej wolontariuszy międzynarodowych, rozpoczęła realizację projektów
wieloletnich w ramach programu Erasmus+. Rok 2016 przyniósł nowe wyzwanie – po raz pierwszy
gościliśmy wolontariuszy z zagranicy jako organizacja koordynująca. Oznacza to, że dzięki Centrum
wolontariusze pracują w szkołach i przedszkolu. Rozpoczęliśmy także programy takie jak Ambasadorzy
Wolontariatu i Przystanek Młodych. W 2017 kontynuowaliśmy te działania.
W 2017 roku staliśmy się Regionalnym Punktem Eurodesk, przeprowadziliśmy remont siedziby przy
ulicy Żeromskiego 36, zwiększyliśmy zatrudnienie i pozyskaliśmy rekordowe środki na działalność.

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”

Celem Stowarzyszenia jest:
1. działalność charytatywna;
2. zwiększanie wiedzy z zakresu wolontariatu i upowszechnianie idei pracy wolontarystycznej,
organizowanie i promocja wolontariatu;
3.wspieranie szeroko pojętej aktywności obywatelskiej ze szczególnym uwzględnieniem działalności
wolontarystycznej;
4. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy;
5. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
6. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
7. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;
8. ochrony i promocji zdrowia;
9. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

10. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
11. działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
12. działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
13. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
działań wspomagających rozwój demokracji;
14. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób;
15. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym;
16. animowanie, organizowanie i promowanie współpracy organizacji pozarządowych z
organami administracji rządowej i samorządowej oraz środowiskami biznesu;
17. rozszerzanie wiedzy o wolontariacie i organizacjach pozarządowych w Polsce i za granicą;
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 dzieci i młodzieży w tym wypoczynku;
22. pomocy Polonii i Polakom za granicą;
23. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

Rozdział 2
Realizowane projekty

2.1 Projekt Wolontariatu Europejskiego
Źródło finansowania:
FRSE, Erasmus +

W projekcie EVS “Volunteering for YOUth” w terminie 15/02-15/07.17 gościliśmy piątkę wolontariuszy
z Włoch (Elvira Petrocelli, Maurizia Morelli), Turcji (Burak Dursun, Asim Gudemez) oraz Danii (Caterine
Berg Damkjaer). W ramach swojego projektu wolontariusze odwiedzali szkoły w Kielcach i regionie
prowadząc zajęcia międzykulturowe, warsztaty tematyczne, uczestnicząc w wydarzeniach specjalnych
oraz pomagając w wydarzeniach organizowanych przez Domy Kultury, świetlice i placówki podobnego
typu. Spotkania miały na celu przybliżać i prezentować uczestnikom kulturę poszczególnych krajów, z
jakich pochodzili wolontariusze. Podtrzymywanie dialogu międzykulturowego i promocja
różnorodności społeczeństwa europejskiego były kolejnym wyznacznikiem prowadzonych spotkań i
wydarzeń. Wolontariusze ze swoim działaniem i projektem docierali zarówno do dużych ośrodków
miejskich (Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski), jak i do małych miejscowości i wsi (Umer, Szydłów,

Górno, Mokrsko, Włoszczowa, Krajno). Każdego tygodnia wolontariusze odwiedzali średnio 300 dzieci
w różnym wieku, zaś ich praca była na bieżąco ewaluowana.

2.2 CMS Civic Volunteering
Źródło finansowania:
FRSE, Erasmus +
Projekt Contact Making Seminar "Civic Volunteering" miał na celu podnoszenie jakości pracy na rzecz
młodzieży, w szczególności poprzez ściślejszą współpracę między organizacjami działającymi na rzecz
młodzieży przez zbudowanie sieci organizacji, które chcą wdrażać projekty wolontariatu
obywatelskiego/wolontariatu społecznego w swoich krajach oraz na poziomie międzynarodowym.
CMS to projekt seminarium kontaktowego, w którym wzieło udział 15 organizacji partnerskich
reprezentujących Unię Europejską, Europę Wschodnią, kraje Kaukazu oraz Afryki Północnej. Projekt
był kontynuacją działań zakończonych w ramach Partnerstwa Strategicznego KA2, Civic Volunteering
Innovations in Action, organizowanego we współpracy z brytyjskimi Volunteer Police Cadets.
Z każdego kraju w projekcie wzięły udział dwie osoby.
Cele szczegółowe projektu to:
- Integracja organizacji pracujących z młodzieżą w krajach Unii Europejskiej i poza jej granicami.
- Opracowanie zasad współpracy, standardów jakości oraz procedur reagowania na sytuacji kryzysowe
w ramach sieci
- Przygotowanie merytoryczne członków do realizacji projektów wolontariatu społecznego
- Wyposażenie uczestników w wiedzą z zakresu realizacji działań wolontariatu społecznego jako
odpowiedź na wykluczenie społeczne i radykalizację
młodzieży
- Podzielenie się i wdrożenie w wielu krajach efektów projektu Strategicznego Partnerstwa w tym
Rezultatami Intelektualnymi projektu
- Zaplanowanie wspólnych działań w ramach Wolontariatu Europejskiego oraz Europejskiego Korpusu
Solidarności
- Wyposażenia osób pracujących z młodzieżą w kompetencje i metody potrzebne do przekazywania
wspólnych podstawowych wartości naszego społeczeństwa,
w szczególności młodym ludziom, do których dotarcie jest utrudnione, i zapobieganie gwałtownej
radykalizacji postaw młodych ludzi
CMS prowadzony był pozaformalnymi metodami, przez doświadczonych facylitatorów. Projekt został
zrealizowany w dniach 16-19.07.2017 w Kielcach.

2.3 CMS YOUth Can Change
Źródło finansowania:
FRSE, Erasmus +

Projekt "Youth Can Change" zakładał utworzenie sieci organizacji pracujących z młodzieżą w wieku 1319 lat w planowaniu i realizowaniu własnych pomysłów na działania międzynarodowe. W projekcie
wzięło udział 24 reprezentantów organizacji partnerskich. W czasie 5-dniowego seminarium w Polsce
nawiązano partnerstwo i wypracowano zasady pracy z młodzieżą oraz wspieranie ich w

międzynarodowej współpracy. Rezultatem całego projektu było stworzenie partnerstwa pomiędzy 12
organizacjami kierującymi swoje działania do nastolatków oraz 9 pomysłów na projekty
międzynarodowe, w których sześć zostało złożone w formie wniosku o dofinansowanie w ramach
Programu Erasmus+. Podczas projektu wykorzystano metody edukacji pozaformalnej, takie jak
dyskusje, dzielenie się doświadczeniem, praca w grupach, case study. CMS odbyło się w dniach 23.1028.10.2017
Dzięki projektowi powstało 5 nowych pomysłów na międzynarodowe wymiany młodzieżowe, które
zostały opisane w formie wniosków o dofinansowanie w ramach programu Erasmus+.

2.4 Przystanek Młodych
Źródło finansowania: FRSE, Erasmus+, środki własne

W 2017 na stałe w funkcjonowanie Regionalnego Centrum Wolontariatu wpisał się “Przystanek
Młodych”. Jest to seria warsztatów, spotkań czy dyskusji, które odbywają się w naszym biurze
popołudniami. Zajęcia są otwarte i większość z nich prowadzona jest przez naszych wolontariuszy
europejskich.
Przed rozpoczęciem zajęć na facebooku Przystanku Młodych odbyła się akcja #whoweare mająca na
celu zaprezentować naszych wolontariuszy, którzy w późniejszym czasie prowadzili zajęcia. Zostały
zamieszczone ich zdjęcia wraz z opisem ich zajęć i motywacji odbycia wolontariatu oraz dowolnych
ciekawostek o nich samych.

W roku szkolnym 2017/18 od października do maja włącznie odbywały się zajęcia z języków:
- tureckiego (2 osoby)
- włoskiego (na poziomie podstawowym oraz konwersacje) (5 osób + 4 osoby)
- hiszpańskiego (na poziomie podstawowym oraz konwersacje) (10 osób + 4 osoby)
- francuskiego (na poziomie podstawowym oraz konwersacje) (5 osób + 1 osoba)
- węgierskiego (1 osoba)
- rosyjskiego (3 osoby)
- ukraińskiego (przy współpracy z Skovoroda Istitute in Kielce) (10 osób)
- angielskiego prowadzone przez Damian Krężelewskiego na poziomie B2/C1 (15 osób)

Ponadto na stałe wpisały się zajęcia teatralne prowadzone przez wolontariuszkę z Turcji (4 osoby)
oraz zajęcia z zakresu kreatywnego pisania prowadzone przez wolontariusza z Armenii (2 osoby).
W ciągu całego roku odbyło się wiele wydarzeń specjalnych:
- dwie lekcje tradycyjnego tańca węgierskiego (10 osób + 8 osób)
- wieczór o kulturze Hiszpanii z ciekawostkami, jedzeniem oraz
Flamenco (10 osób)
- zajęcia z zakresu pisania wniosków do programu Erasmus+ (7 osób)
- 3 spotkania o kinematografii Francji (4 osoby + 3 osoby + 5 osób)
- 8 spotkań z podróżnikami (20 x 8 = 120 osób)
- 4 international party (4 x 50 osób = 200 osób)
- warsztaty z zakresu zarządzania czasem (15 osób)
- symulacja konferencji TED (4 osoby)
- warsztaty o dyskryminacji (8 osób)
- art workshops - malowanie na drewnie (7 osób)
- oficjalne zakończenie Przystanku Młodych z uczniami oraz
nauczycielami (20 osób)

W minionym roku Przystanek Młodych cieszył się dużą popularnością. Reasumując ilość osób biorących
udział w naszych zajęciach uzyskaliśmy liczbę około 475 osób. Biorąc pod uwagę, że wiele z nich brała
udział w wielu warsztatach, możemy śmiało oszacować, że liczba beneficjentów wynosi 400 osób.
Owocem spotkań był rozwój młodzieży (ale nie tylko) z Kielc i okolic z zakresu języków obcych, ale
również zwiększenie ich wiedzy z poszczególnych tematów, szerzenie postaw otwartości i tolerancji (w
szczególności tej względem obcokrajowców). Nasze zajęcia doskonale wypełniały czas pozalekcyjny i
stanowiły atrakcyjną formę spędzania wolnego czasu dla młodzieży (również tej wykluczonej, między
innymi z ośrodka wychowawczego).

2.5 "Wolontariat Europejski, wymiany młodzieżowe i szkolenia
Centrum Wolontariatu jako organizacja wysyłająca"
Źródło finansowania:
FRSE, Erasmus+
Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach od wielu lat jest najbardziej aktywną organizacją w
sektorze działań międzynarodowych w regionie. Wszystko z myślą o naszej społeczności, a przede
wszystkich o młodzieży, którą regularnie wysyłamy na międzynarodowe projekty, szkolenia, wymiany
młodzieży, seminaria, konferencje, wolontariat europejski.

2.6 Młodzieżowa Rada Miasta – wsparcie grupy inicjatywnej
Źródło fin.: środki własne

W 2015 roku młodzież zebrana z kilku kieleckich gimnazjów i szkół średnich ponowiła próby powołania
Młodzieżowej Rady Miasta w Kielcach podczas obchodów Europejskiego Tygodnia Młodzieży
organizowanego przez Regionalne Centrum Wolontariatu. Grupa realizowała liczne debaty, warsztaty
i konferencję z decydentami, przedsiębiorcami, nauczycielami, uczniami i dyrektorami szkół. Celem
wszystkich spotkań było wypracowanie merytorycznych i spójnych dokumentów (statutu i ordynacji
wyborczej) pozwalających przeprowadzić pierwsze w historii miasta wybory do Młodzieżowej Rady.
Wszystkie z wyżej wymienionych działań nie byłyby możliwe, gdyby nie merytoryczne, organizacyjne,
techniczne i biurowe wsparcie ze strony Regionalnego Centrum Wolontariatu. Organizacja ta była przy
całym procesie starań. W lipcu 2016 roku Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę w sprawie powołania
MRMK, jednak do tego czasu wybory nie doszły do skutku ze względu na zapis o frekwencji (aby wybory
mogły się odbyć, minimum 50% uprawnionych do tego szkół musi wziąć udział w wyborach oraz w
danej szkole minimum ⅓ jej uczniów musi wziąć udział w głosowaniu).
Pomimo pozornego niepowodzenia, grupa inicjatywna zrealizowała szereg owocnych wydarzeń
szerzących wśród młodych ludzi postawy społeczne i obywatelskie. Członkowie grupy nabyli wiele
przydatnych kompetencji przy organizacji wydarzeń i współpracy z mediami. Grupa zmieniła
świadomość wielu mieszkańców miasta, a projekt stał się bardzo medialny. Informacja o inicjatywie
dotarła do około 30 000 odbiorców (liczba szacowana na podstawie zasięgu lokalnych mediów oraz
postów na portalach społecznościowych).

Proces ten pozwolił utworzyć Nieformalną Młodzieżową Radę Miasta, która wyłoniła wielu młodych
liderów. Są oni nadal w Regionalnym Centrum Wolontariatu w Kielcach i podążając naszą ścieżką
rozwoju zajmują się coraz bardziej skomplikowanymi rzeczami.

2.7 Synergia Młodych Liderów 2
Źródło fin.: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Ideą projektu było zwiększenie zaangażowania w społeczeństwo obywatelskie poprzez przeszkolenie
20 młodych ludzi. Podstawową dawkę informacji otrzymali na dwudniowym szkoleniu, gdzie
dowiedzieli się kim jest lider, w jaki sposób wpływa na społeczeństwo lokalne oraz w jaki sposób
angażować ludzi w działania. Mieli również czas na wypracowanie własnych projektów lokalnych, dzięki
którym będą mogli wypromować aktywność społeczną.

Kolejnym etapem była prezentacja wypracowanych pomysłów i dobór mentorów do poszczególnych
grup młodzieżowych. Odbyło się to w Bohomass lab, gdzie młodzież mogła poczuć powagę sytuacji.

Powstało 5 grup projektowych, w których młodzi ludzie, wraz ze wsparciem mentorów pracowali nad
działaniami. Niestety ostatecznie udało się zrealizować 4 takie projekty.

Jedna grupa zorganizowała w kieleckiej Bazie Zbożowej Eco grę, w którą zostały zaangażowane
zarówno dzieci, młodzież, dorośli, ale również nasi wolontariusze europejscy. Był to powrót do
przeszłości poprzez przypomnienie zabaw, w które grano jeszcze przed dobą internetu.

Druga grupa pracowała nad stworzeniem
miejsca dla młodzieży w swojej gminie,
ponieważ zauważali jego brak. Złożyli wniosek
do urzędu gminy o oddanie do dyspozycji
nieużywanego już budynku. Po uzyskaniu
zgody przez kilka miesięcy pracowali nad
renowacją tego miejsca, pozyskali również
dodatkowe
fundusze
od
lokalnych
przedsiębiorców. Obecnie jest to miejsce
spotkań młodzieży, gdzie odbywają się różnego
rodzaju warsztaty.
Inna grupa młodzieży chciała przypomnieć
lokalnej społeczności jakich niesamowitych
ludzi mają tuż za płotem. Przeprowadzali wywiady z lokalnymi artystami, którzy przeszli już na
emeryturę. Nagrane filmiki publikowali na mediach społecznościowych.

Kolejna grupa młodzieży postanowiła
przypomnieć społeczności w swoich
gminach jak ważna jest historia i
tradycja
regionu,
zorganizowali
“Spotkanie z gwarą świętokrzyską”.
Było to wydarzenie, które odbyło się w
szkołach w Pawłowie. Młodzież
przypomniała jak wyglądała gwara
świętokrzyska oraz opowiedziała o
tradycji regionu. Ponadto zaprosili
zespół folkowy i pokazali się w
tradycyjnych strojach ludowych.

2.8 EKO SZYDŁÓW
Źródło fin.: dotacja celowa z Gminy Szydłów, środki własne

W dniach 2-4 czerwca 2017 we współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Szydłowie oraz Regionalnym
Centrum Edukacji Ekologicznej w Rzędowie, przy wsparciu organizacji i przedsiębiorców prywatnych z
terenu powiatu staszowskiego, odbyły się warsztaty kreatywne Eko Szydłów. Impreza ta miała na celu
edukację ekologiczną, integrację społeczną oraz pobudzenie kreatywności uczestników.
Z ramienia Centrum Wolontariatu w wydarzeniu wzięło udział 16 osób (5 Wolontariuszy EVS, 9
Wolontariuszy CW oraz dwoje koordynatorów). Wydarzenie rozpoczęło się zwiedzaniem miasteczka
Szydłów w towarzystwie osób z lokalnej społeczności (piątek).

W sobotę o godzinie 11:00 rozpoczęły się otwarte Warsztaty Kreatywne. Na początku pracownicy
Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej przeprowadzili prezentację dotyczącą segregacji
odpadów i ochrony środowiska - odbiorcami prezentacji byli wolontariusze CW oraz mieszkańcy
Szydłowa i okolic (razem około 30 osób). Następnie odbyła się część właściwa warsztatów podczas
której Wolontariusze CW (w roli liderów) tworzyli wraz z dziećmi i młodzieżą lokalną zabawki,
instrumenty, makiety i inne budowle z przygotowanych wcześniej odpadów (głównie kartonowych).
Warsztaty trwały do późnych godzin popołudniowych. W tym czasie odwiedziło nas około 30 osób. W
trakcie warsztatów uczestnicy mieli także okazję rozwijać swoje kompetencje językowe dzięki krótkiej
lekcji słówek związanych z ekologią oraz swobodnej konwersacji w języku angielskim. Warsztaty
zakończyły się wspólnym ogniskiem.
W niedzielę odbyła się wystawa prac wykonanych dnia poprzedniego oraz spotkanie integracyjne
wolontariuszy z mieszkańcami Szydłowa i okolic. Była to także okazja do zachęcenia do aktywności w
ramach wolontariatu oraz projektów europejskich.
Zdjęcia z imprezy: https://goo.gl/photos/afiwRoPxE8XyQE1p6

2.9 Starszy Brat Starsza Siostra
Źródło fin.: środki własne, darowizna Fundacji KGHM

W 2017/18 zrealizowana została czwarta edycja projektu. Podobnie jak w ubiegłych latach partnerem
projektu było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Ideą programu „Starszy Brat, Starsza Siostra” było
stworzenie rodzinnej, braterskiej relacji z dziećmi, udzielanie pomocy w lekcjach oraz swoisty
mentoring. Programem zostały objęte dzieci z rodzin zastępczych z powiatu kieleckiego. Wolontariusze
mieli możliwość pomagania na dwa sposoby. Pierwszym były cotygodniowe spotkania z podopiecznymi
w ich domach. Była to doskonała okazja do nawiązywania relacji. Wolontariusze starali się zyskać
zaufanie dzieci, rozmawiać z nimi i zachęcać do rozwijania ich zainteresowań. Drugi to korepetycje
udzielane w punkcie PCPR. W ramach projektu odbywały się także warsztaty kreatywne dla dzieci
prowadzone przez wolontariuszy. W czwartą edycję zaangażowanych zostało 14 wolontariuszy. 6 osób
odwiedzało podopiecznych w domach, 6 udzielało korepetycji, 2 osoby zajmowały się prowadzeniem
warsztatów.
Projekt rozpoczęło październikowe szkolenie dla wolontariuszy, następnie odbyło się spotkanie z
pracownikami PCPR, którzy przybliżyli wolontariuszom z jakimi trudnościami mogą się spotkać w
kontakcie z dziećmi. Na przełomie listopada i grudnia wolontariusze rozpoczęli wizyty u rodzin oraz
udzielanie korepetycji. W trakcie trwania projektu odbywały się regularne spotkania dla wolontariuszy,
które były przestrzenią do dzielenia się swoimi sukcesami/ trudnościami/ doświadczeniami.
Wolontariusze mogli liczyć na wsparcie koordynatorów projektu oraz psychologa pracującego w
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Edycję projektu zakończyło uroczyste podsumowanie, które
odbyło się 9 czerwca w Pałacu im. T. Zielińskiego w Kielcach. Wolontariusze oraz dzieci otrzymali
pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki.
Na realizację 4 edycji projektu otrzymaliśmy darowiznę Fundacji KGHM Polska Miedź w wysokości 15
tys. Zł. Dzięki temu możliwy był zakup materiałów szkolnych, plastycznych dla dzieci. Zakupione zostały
także gadżety promocyjne, upominki dla wolontariuszy oraz materiały szkoleniowe.

2.10 Polsko Ukraińska Wymiana Młodzieży
Źródło fin.: Polsko Ukraińska Rada Młodzieży

Międzynarodowa Wymiana Młodzieżowa pt:” Sąsiedzi” odbyła się w dniach 8-15.10.2017 w Kielcach,
w której udział wzięła młodzież zamieszkująca Region Świętokrzyski i teren miasta Winnica na Ukrainie.
W wymianie wzięło udział 30 młodych osób w wieku 19-24 (po 15 osób z obu krajów) i 2 opiekunów.
W projekcie został uwzględniony również udział osób z mniejszymi szansami, tj. Osoby
niepełnosprawne i osoby z problemami ekonomicznymi. Organizacją partnerską w projekcie było
Stowarzyszenie
Samorządów
Lokalnych
z
regionu
Winnica
na
Ukrainie.
Wymiana miała charakter sąsiedzkiego spotkania, podczas którego uczestnicy mieli okazję by po raz
pierwszy się poznać i porozmawiać o swoich niby podobnych, a tak odmiennych kulturach.
Celem projektu było odkrywanie wspólnych korzeni, przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów w
postrzeganiu wspólnej historii oraz współczesnych relacji. Podczas wymiany przeprowadzone zostały
międzykulturowe warsztaty, debaty i dyskusje, które przygotowali sami uczestnicy wymiany. Młodzież
przeprowadziła cykl warsztatów pozwalających poznać wzajemnie historię obu krajów, odkryć wspólne
korzenie oraz zapoznać się z różnicami kulturowymi. Wszystkie działania były ukierunkowane na
budowanie tolerancji , a także postaw większej otwartości i pokazanie idei współpracy przy stawianiu
czoła wspólnym wyzwaniom współczesnych relacji polsko-ukraińskich. Przeprowadzona wymiana dała
również możliwość przełamania barier językowych i kulturowych i uświadomienia młodym ludziom
wartości wynikającej ze znajomości języka obcego poprzez organizację projektu młodzieżowego w
języku angielskim. Uczestnicy odwiedzili Kielecki Park Technologiczny, Skansen Ziemi Kieleckiej oraz
spotkali się z uczniami szkół i studentami kieleckiej uczelni w ramach otwartej debaty na temat
stereotypów i uprzedzeń między naszymi krajami - zaprezentowane zostały tam również efekty pracy
uczestników wymiany i zgromadzone materiały.
Dzięki wymianie uczestnicy przygotowali i zrealizowali kampanię informacyjną w internecie jako efekt
końcowy projektu. Zostało opracowanych 15 memów dotyczących tematu projektu, skupiających się
głównie wokół relacji polsko-ukraińskich, oraz dodatkowo powstał poradnik robienia ciekawych
memów. Uczestnicy opracowali także poradnik tworzenie codziennych
wiadomości do rówieśników z użyciem aplikacji Snapchat.

2.11 TRY
Źródło fin.: FRSE, Erasmus+
TRY to pierwszy międzynarodowy projekt Regionalnego Centrum Wolontariatu w ramach programu
Erasmus+ Edukacji Zawodowej. TRY jest trzyletnim przedsięwzięciem, w którym biorą udział
organizacje z Polski, Portugalii i Rumunii. RCW jest liderem konsorcjum w Polsce. Nieformalne
podejścia do uczenia się i praktyki zarządzania sobą "to strategiczne partnerstwo Erasmus + KA2
koordynowane przez Aventurę Marão Clube (AMC), lokalne stowarzyszenie z Amarante, utworzone w
1993 r., które prowadzi nieformalne inicjatywy edukacyjne w regionie i posiada doświadczenie w
pracy. z młodzieżą, głównie w zakresie mobilności i międzynarodowego uczestnictwa.
Projekt TRY ma na celu stworzenie synergii i powiązań między różnymi sektorami edukacji, szkolenia i
młodzieży w celu ułatwienia edukacji i szkoleń integracyjnych, a w praktyce wprowadzenie metod
edukacji pozaformalnej do szkół zawodowych.

2.12 Young Ambassadors of Sports and Volunteering
Źródło fin.: FRSE, Erasmus+ Sport
YASV to projekt, w którym RCW jest partnerem, ale zakłada serię działań lokalnych. W 2017 roku
sześcioro uczestników z Regionalnego Centrum Wolontariatu, pełniący rolę Ambasadorów
Wolontariatu wzięli udział w szkoleniu w Bułgarii po którym mają podjąć działania na rzecz
promowania wolontariat w sporcie. W 2017 osoby te wzięły udział m.in. w wydarzeniu Seniorgeddon.

2.13 POST TRUTH
Źródło fin.: FRSE, Erasmus+

Grupa młodzieży postanowiła napisać wniosek o dofinansowanie w ramach programu Erasmus + na
europejską wymianę młodzieży. W projekcie wzięło udział po 7 osób z 5 krajów tj. Polska, Bułgaria,
Włochy, Hiszpania i Portugalia, czyli łącznie 35 osób.
Celem projektu było zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat manipulacji medialnej, tzw. Post
prawdy, z którą coraz częściej spotykamy się w telewizji, radiu czy mediach społecznościowych. Ale
równie istotne były dla nas rozmowy na temat tworzenia wizerunku w mediach społecznościowych.
Na początku grupa młodzieży nawiązała kontakt poprzez grupę na Facebooku, gdzie wszyscy dostali
pierwsze informacje o projekcie. Sama wymiana młodzieżowa odbyła się w dniach 26.11 - 02.12. 2017
r. w ośrodku w Rejowie. Młodzi ludzie dyskutowali na temat różnic i podobieństw, które zauważają w
mediach w swoich krajach. Mieli również warsztaty z manipulacji oraz wizerunku i promocji w
internecie.
Na stronie RCW na Facebooku pojawiła się relacja z tego młodzieżowego spotkania, powstało również
5 memów i filmiki promujące krytyczne myślenie do informacji przekazywanych przez media. Raport
złożony po projekcie został zaakceptowany przez Narodową Agencję.

2.14 Open Doors of Volunteering
Źródło fin.: FRSE, Erasmus+
Projekt Open Doors of Volunteering (ODV) trwał 8 dni. (29.05 - 04.06.2017 r.) i odbywał się w Brodach
koło Ostrowca Świętokrzyskiego. Projekt był głównie związany z wolontariatem i miał na celu
zapoznanie się z rodzajami i metodami wolontariacki z krajów współpracujących. Wzięło w nim udział
25 uczestników w tym, 21 osób w wieku 13-25 lat i 4 opiekunów z każdego kraju. (Polska, Niemcy,
Portugalii i Włochy). Przez większość projektu odbywały się warsztaty. Uczestnicy poznali kulturę i
odmienne spojrzenie na problemy związane z wolontariatem. Zdobytą wiedzę i kontaktu mamy
nadzieję wykorzystać w przyszłości w innych projektach z organizacjami partnerskimi.
Celem naszego projektu było
- wzajemne wymiana doświadczeń w pracy społecznej na rzecz innych i aktywności
- promowanie udziału w życiu demokratycznym Europy
- wzbudzenie zainteresowania działania.
- przygotowanie sposobów dotarcia do osób marginalizowanych
- nabycie umiejętności korzystania z doświadczeń wolontariackich na rynku pracy

2.15 Youth Versus Cultural Diversity
Źródło fin.: FRSE, Erasmus+
Youth vs Cultural Diversity to międzynarodowa wymiana młodzieżowa, która odbyła się w Brodach
Iłżeckich w dniach 29.07-06.08.2017. Organizacją przygotowującą projekt było Regionalne Centrum
Wolontariatu a uczestniczyły w nim organizacje takie jak Associació Cultural Tabalà - Hiszpania,
ASSOCIAZIONE CULTURALE JUMP IN - Włochy, Támaszpont Mentalhigiénés Oktatási és Prevenciós
Közhasznú Alapítvány - Węgry, MLADINSKI CENTER BIT ZAVOD ZA DRUGOIZOBRAZEVANJE,
IZPOPOLNJEVANJE INUSPOSABLJANJE, SOCIALNO PODJETJE - Słowenia oraz KINONIKI SINETAIRISTIKI
EPICHERISIELLINIKI SYMMETOCHI NEON - Grecja
Youth vs cultural diversity to projekt dotyczący panującego w Europie problemu, którym jest kryzysu
migracyjny. Poruszano takie kwestie jak: sytuacja i polityka migracyjna, tolerancja kulturowa,
różnorodność kulturowa, podobieństwa kulturowe, stereotypy i uprzedzenia.
Celami projektu było przede wszystkim zainteresowanie uczestników problematyką kryzysu
migracyjnego, uwrażliwienie uczestników na mowę nienawiści i zachęcenie do reagowania na nią, a
także ukazanie uczestnikom, że różnorodność kulturowa nie jest przeszkodą do porozumienia i że
pomimo różnic, wiele nas łączy.
W projekcie wzięło udział 30 osób w wieku od 18 do 30 lat.
Działania podjęte w projekcie obejmowały różnego rodzaju rozmowy, pracę w grupach, warsztaty,
wyjazd do Kielc na spotkanie z ekspertami, projekt własny uczestników i wieczorek kulturalny.
W trakcie projektu będą wykorzystywano metody takie jak panele dyskusyjne, debaty, world
cafe, burze mózgów, gry ról, scenki, różnego rodzaju prezentacje, gry aktywizujące, gry integracyjne,
symulacje, spotkania z ekspertami, wizytę studyjną wraz z dyskusjami.
Głównym rezultatem projektu stał się wzrost świadomości młodzieży na temat poruszanej tematyki
oraz chęć podjęcia lub dołączenia się do działań wspierających potrzebujących w lokalnych
społecznościach (uczestnicy przygotowali kampanie społeczne oraz zaplanowali dalsze działania po
powrocie do swoich krajów). Innymi korzyściami jakie młodzież wyniosła z projektu był wzrost
świadomości kulturowej, motywacja, inspiracja, nowe doświadczenie i nowe znajomości oraz rozwój
osobisty uczestników.
W skali długoterminowej projekt miał potencjał wpływania na postrzeganie świata przez uczestników
oraz na ich dalsze działania, na lokalne społeczeństwo oraz na organizacje uczestniczące poprzez
nawiązanie kontaktów, inspirację i możliwość dalszej współpracy.

2.16 Działania na rzecz obrony praw człowieka i mniejszości
Źródło fin.: środki własne

14/02/17 Akcja One Billion Rising Kielce. Zorganizowaliśmy taneczny happening przeciwko przemocy.
Akcja była poprzedzona trzema próbami tańca z udziałem Kamili Drezno oraz wspólnym
projektowaniem plakatu i ulotek na to wydarzenie. W happeningu wzięło udział 30 osób, akcja znalazła
duży oddźwięk w mediach (artykuły w lokalnych gazetach, reportaże w TVP3 Kielce) i spotkała się z
życzliwym przyjęciem kielczan.

25-30/05/17 Watch Docs Kielce: Prawa
Człowieka w Filmie. Jak co roku,
Regionalne Centrum Wolontariatu było
partnerem dużego wydarzenia o prawach
człowieka
organizowanego
przez
Fundację Alter Edu oraz Muzeum Dialogu
Kultur, oddział Muzeum Narodowego.
Przygotowywaliśmy merytoryczną część
festiwalu opracowując program pokazów
dla szkół oraz dookreślając tematykę
popołudniowych spotkań i wydarzeń
specjalnych. Współprowadziliśmy również dyskusje prawnoczłowiecze wyszukując i zapraszając do
rozmowy ekspertów z danej tematyki. W festiwalu wzięło udział 695 osób.
Spotkania Prowincji Równości i Akcja przeciwko homofobii 23/09/17. W działaniu wzięło udział 15
osób, które wykonały zdjęcie z plakatem “Stop mowie nienawiści” odpowiadając w ten sposób na
tragiczne wydarzenie (samobójczą śmierć 14-letniego Kacpra). Ponadto przez cały rok, w każdy drugi
piątek miesiąca (oprócz wakacji) odbywały się spotkania grupy nieformalnej Prowincja Równości. W
ramach spotkań zorganizowano m.in. dwa spotkania otwarte z grupą Miłość Nie Wyklucza (wzięło w
nich udział 20 osób, w tym pedagodzy z kieleckich szkół), dyskusje związane z przeciwdziałaniem
dyskryminacji oraz pokazy filmowe. Jednorazowo w spotkaniach brało udział od 5 do 20 osób.

07/12/17 Maraton Pisania Listów Amnesty International. W ramach wydarzenia napisaliśmy wspólnie
96 listów, które wysłaliśmy do krajów w których łamane są prawa człowieka. Nasze listy poleciały m.in.
do Hondurasu, Jamajki, Turcji, Chin i Bangladeszu. Materiał o Maratonie ukazał się w lokalnym wydaniu
wiadomości TVP3 Kielce.
11/12/17 Gość/Inność - wolontariusze EVS na konferencji “Śladami Ormian w Kielcach”. Podczas
spotkania Yuliia Tsyban, Asli Marasli, Luca Porcedda, Samvel Kirakosyan oraz Cuma Sari opowiedzieli o
tym, jak mieszka się obcokrajowcom w Kielcach. W wydarzeniu uczestniczył Ambasador Armenii oraz
dyrektor Muzeum Narodowego w Kielcach. Publiczność liczyła 60 osób.

2.17 PROJEKT ANTYPRZEMOCOWY
Źródło fin.: Fundacja Tesco

17-18.06 oraz 23-24.09 odbyły się warsztaty Warsztaty WenDo - samoobrona i asertywność dla
kobiet. W ramach dwudniowych, kompleksowych warsztatów 30 kobiet nauczyło się technik
skutecznej samoobrony fizycznej (kopniaki, ciosy, uwolnienia, bloki) i psychicznej. Z ankiet
ewaluacyjnych przeprowadzonych po zajęciach wynika, że uczestniczki były bardzo zadowolone z
warsztatów i zamierzały polecić je koleżankom.
Dodatkowo przez cały wrzesień prowadziliśmy w szkołach zajęcia nakierowane na przeciwdziałanie
przemocy rówieśniczej połączone z akcją plakatowo-informacyjną o ośrodkach w których można
uzyskać pomoc psychologiczną i prawną. W zajęciach wzięło udział 200 osób uczęszczających do szkół
o różnym typie.

Rozdział 3
Akcje i projekty krótkoterminowe

3.1 Gala Wolontariatu
Źródło finansowania: środki własne

Dnia 5 grudnia 2017 roku w Best Western Grand Hotel odbyła się XII Świętokrzyska Gala Wolontariatu
zorganizowana przez Diecezjalne Centrum Wolontariatu, Regionalne Centrum Wolontariatu i
Wolontariat przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach.
Na uroczystość przybyli przedstawiciele parlamentarzystów, władz z regionu świętokrzyskiego,
organizacji pozarządowych, instytucji i placówek pomocowych oraz liczni wolontariusze. Patronatem
honorowym imprezę objęli Biskup Kielecki Jan Piotrowski, Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek,
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, Kurator Świętokrzyski Kazimierz Mądzik,
Prezydent Kielc Wojciech Lubawski i Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach ks. Paweł
Tambor.
Podczas Świętokrzyskiej Gali Wolontariatu odbyło się rozstrzygnięcie Konkursu Laur Wolontariatu. W
tym roku do organizatorów wpłynęły 32 zgłoszenia. Wśród kandydatów do wyróżnienia znaleźli się
wolontariusze pracujący z osobami chorymi, udzielający się na rzecz kultury i sztuki, niosący pomoc w
domach pomocy społecznej i świetlicach, działający w stowarzyszeniach i fundacjach. To ochotnicy,
którzy dzielą się z innymi swoimi pasjami, koordynatorzy wolontariatu, wolontariusze działający w
środowiskach lokalnych. To osoby indywidualne oraz grupy, takie jak Kluby Wolontariatu czy Szkolne
Koła Caritas. Wszystkich nominowanych łączyło jedno – poprzez swoje działania dają nadzieję innym
ludziom i zmieniają świat na lepsze.
Laury Wolontariatu 2017 wręczyli organizatorzy konkursu oraz Jacek Kowalczyk, Dyrektor
Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego, który
ufundował statuetki. Laureatami konkursu w tym roku zostali:
– Harcerska Służba Porządku Publicznego Starachowice
– Agnieszka Poręba
– Wolontariuszki Archiwum Diecezjalnego w Kielcach
Wyróżnione w konkursie, poprzez nadanie tytułu „Nadzieja wolontariatu” za nowatorskie podejście
do aktywności społecznej oraz rozwój wolontariatu, zostały Julita Kopycińska, Wolontariat III LO z
Oddziałami Integracyjnymi im. C. K. Norwida w Kielcach oraz Malwina Piotrowska. Wyróżnienie
szczególne przyznano pani Sławie Świercz, wolontariuszce Świetlicy Caritas „U Józefa.
Organizatorzy tradycyjnie przyznali tytuł „Miejsce przyjazne wolontariuszom”. Tym razem trafił on do
AZS Politechniki Świętokrzyskiej, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla
Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju, Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w
Łosieniu i Zespołu Szkół Mechanicznych w Kielcach.

Drugi raz został także przyznany tytuł „Animator wolontariatu” za inspirowanie, organizowanie i
wspieranie działań wolontaryjnych w środowisku lokalnym. Otrzymali go Piotr Zimoch i Paulina Forma.
Galę uświetnili swym występem tancerki Kieleckiego Teatru Tańca, solista Tomasz Kiniorski oraz Chór
Gospel „Good News”.

2.2 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Regionalne Centrum Wolontariatu po raz kolejny włączyło się w organizację Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. 26. Finał odbył się 14 stycznia 2018 r. , a jego celem było pozyskanie środków na
wyrównanie szans w leczeniu noworodków. Nasz sztab liczył 150 wolontariuszy. Podczas Finału
uzbieraliśmy 70 540, 89 zł.

2.3 Żywa Biblioteka
07/12/17 Żywa biblioteka to projekt polegający na możliwości wypożyczenia tzw. „żywych książek“,
czyli osób z grup postrzeganych stereotypowo, w celu rozmowy z nimi o ich życiu i zadawaniu pytań na
dowolny temat. W 2017 roku zorganizowaliśmy Żywą Bibliotekę w Muzeum Dialogu Kultur. Wzięły w
niej udział osoby reprezentujące mniejszości narodowe (Romka, Ormianin, Ukrainka), religijne
(muzułmanin, chrześcijanka), żywieniowe (wegetarianin, weganin), seksualne (gej). Z “Żywej
Biblioteki” skorzystało 40 osób. Akcja cieszyła się pozytywnym odbiorem społecznym i medialnym
(powstał reportaż dla TVP 3 Kielce)

Rozdział 4
Działania pozaprojektowe

Prowadzenie biura pośrednictwa wolontariatu

Przez cały rok 2017 Regionalne 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;
Organizacja cotygodniowych spotkań dla wolontariuszy

Przez cały rok z Biura Pośrednictwa Pracy Wolontarystycznej skorzystało około 100 osób.
Wolontariusze Regionalnego Centrum Wolontariatu często angażowali się w wolontariat akcyjny, było
to, m.in. Triathlon w chęcinach ( 40 osób), Paragedon ( 20 osób) Świętokrzyska Gala Reha ( 30 osób),
Festiwal Hurra Art, Festyny z okazji Dnia Policji, Święto Kielc.

Działania w Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych
.
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.

Punkt Eurodesk
Regionalny Punkt Informacyjny Eurodesk w Kielcach w Regionalnym Centrum Wolontariatu działa od
2017 roku prowadząc działalność informacyjną adresowaną do młodzieży i osób pracujących
z młodzieżą na terenie województwa świętokrzyskiego.
Działalność Regionalnego Punktu Eurodesk Polska w Regionalnym Centrum Wolontariatu w Kielcach
w 2017 roku:
•
•
•
•
•

Oznaczenie punktu działającego w RCW i promocja w mediach społecznościowych
Przygotowanie regału z ulotkami i materiałami informacyjnymi Eurodesk
promocja możliwości jakie oferuje sieć Eurodesk w mediach społecznościowych w tym fanpage
RCW (3300 osób śledzących) oraz fanpage EVS Wolontariat Europejski (5 500 osób śledzących)
konsultacje indywidualne (osobiste, mailowe, telefoniczne),
prezentacja oferty Eurodesku w trakcie wydarzenia „Idea Inspiracja Inicjatywa” oraz wydarzeń
Passion Day

Rozdział 5
Działania odpłatne

RCW zorganizowało kilka szkoleń z zakresu współpracy między organizacjami pozarządowymi z
administracją publiczną. W ramach odpłatnej działalności zorganizowaliśmy także obsługę
wolontariacką wydarzenia Triathlon Chęciny 2017.

