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O Stowarzyszeniu
Historia Powstania
Pomysł stworzenia miejsca, które skupiałoby wolontariuszy zrodził się w 1996 r. Idea
działalności wolontarystycznej zainteresowała pracowników Świętokrzyskiego Centrum
Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej podczas wizyty studyjnej w Stanach Zjednoczonych.
Dało to impuls do zweryfikowania potrzeb lokalnych organizacji pozarządowych w zakresie
oczekiwanych wolontariuszy. Organizacje najczęściej potrzebowały wolontariuszy do prac w
zakresie pomocy społecznej. W wyniku konsultacji z organizacjami społecznymi, władzami
samorządowymi zostało powołane Centrum Wolontariatu jako jeden z programów ŚC FRDL.
Pierwsze środki na działalność w 1997 r. otrzymaliśmy od Fundacji Królowej Juliany
z Holandii. W tym czasie nawiązaliśmy kontakt z Centrum w Warszawie, od którego
otrzymaliśmy merytoryczne informacje o tym jak wygląda struktura Centrum oraz na jakich
warunkach funkcjonuje. Rozpoczęliśmy współpracę z Centrami Wolontariatu w Polsce.
Początkowo działalność Centrum Wolontariatu wiązała się akcyjnością. Organizowaliśmy
akcje ogólnopolskie o wymiarze lokalnym, min. uczestniczyliśmy w Orkiestrze Świątecznej
Pomocy, w Akcji Nadzieja Polskiej Akcji Humanitarnej. Współorganizowaliśmy wiele akcji
charytatywnych na rzecz organizacji pozarządowych: kwesty, koncerty muzyczne, festyny,
Olimpiady Specjalne. Obecnie zgłoszeń jest tak dużo, że nie współorganizujemy ich ale
z chęcią szukamy na nie wolontariuszy.
W 2005 roku podjęliśmy decyzję o rejestracji samodzielnego stowarzyszenia. Przeszliśmy
niełatwy proces rejestracyjny; dyżury w tym czasie pełniliśmy dzięki uprzejmości
Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych Wariant w ich siedzibie. Wraz z rozwojem Centrum
pojawiła się konieczność wynajęcia pomieszczeń biurowych. W dniu 18 listopada 2006
odbyło się walne zebranie Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu. Dokonano na nim zmian w
statucie, wyboru nowego wiceprezesa, nowego członka Komisji Rewizyjnej, oraz przyjęto
pięciu nowych członków. Przez pięć lat działalności stowarzyszenie zrealizowało wiele
projektów, między innymi pierwszy regionie projekt dotyczące ekonomii społecznej,
programy wsparcia organizatorów wolontariatu czy też Inkubator Trzeciego Sektora
W dniu 06.08.2010 weszły w życie postanowienia kolejnego walnego zebrania członków
Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu na którym przyjęto pięciu nowych członków, wybrano
nowy zarząd oraz nowych członków Komisji Rewizyjnej.
Po kilku przeprowadzkach ostatecznie Stowarzyszenie od grudnia 2010 roku ma siedzibę przy
ul. Mała 4/3 położoną w samym centrum miasta niedaleko rynku i Urzędu Miasta.

Nasza Misja
Wspieramy i inicjujemy szeroko pojęte aktywności obywatelskie realizowane w
oparciu o wolontariat oraz poprzez otwarcie na wymianę wiedzy, doświadczeń i
wspólne działania na polu inicjatyw społecznych.

2

Cele Statutowe
Działalność nieodpłatna
1.Zwiększanie wiedzy z zakresu wolontariatu i upowszechnianie idei pracy
wolontarystycznej,
2.organizowanie i promocja wolontariatu
3.wspieranie szeroko pojętej aktywności obywatelskiej ze szczególnym uwzględnieniem
działalności wolontarystycznej,
4.wspieranie organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, inicjatyw
społecznych i osób prywatnych zagrożonych wykluczeniem społecznym, w
szczególności: niepełnosprawnych, bezrobotnych, bezdomnych, samotnych matek oraz
dzieci i młodzieży w ich działalności na rzecz dobra publicznego, poprzez oferowanie im
wsparcia wolontariuszy i pomocy świadczonej przez Stowarzyszenie,
5.promowanie i wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz rozwoju dobroczynności
i filantropii w Polsce i za granicą,
6.animowanie, organizowanie i promowanie współpracy organizacji pozarządowych
z organami administracji rządowej i samorządowej oraz środowiskami biznesu
w Kielcach i województwie świętokrzyskim oraz w Polsce i za granicą,
7.rozszerzanie wiedzy o wolontariacie i organizacjach pozarządowych w Polsce i za
granicą,
8.wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych w Kielcach, województwie
świętokrzyskim i w Polsce,
9.podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
10.działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego,
11.działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo
organizacje pozarządowe, instytucje publiczne oraz osoby indywidualne,
12.działania na rzecz osób pozostawionych na marginesie życia społecznego (osoby chore
i niepełnosprawne, bezdomni, dzieci z rodzin rozbitych, dysfunkcyjnych, dzieci ulicy),
dzieci krzywdzonych oraz młodzieży zagrożonej patologiami społecznymi)
13.działania profilaktyczne w zakresie zagrożeń społecznych (uzależnienia, przemoc,
bezdomność, HIV, inne choroby przenoszone drogą płciową i inne) oraz promocja
zdrowia.
14.promowanie idei tolerancji i praw człowieka oraz prowadzenie edukacji obywatelskiej.
15.działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnych, wyrównywanie szans
16.stwarzanie młodym ludziom niepatologicznego, zdrowego środowiska rówieśniczego
17.wyżej wymienione cele będą realizowane w obszarach: edukacja, sport, kultura,
sztuka, ochrona środowiska, dobroczynność, ochrona zdrowia, pomoc społeczna.
Działalność odpłatna
1.Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo
organizacje pozarządowe, instytucje publiczne oraz osoby indywidualne,
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Skład Zarządu
Michał Braun - prezes
Emilia Michta - wiceprezes
Jacek Gorzelak - wieceprezes
Anna Korycińska- prezes do sierpnia 2010
Karol Krzyczkowski – wiceprezes do sierpnia 2010
Maciej Koryciński – wieceprezes do sierpnia 2010

Komisja Rewizyjna
Maciej Koryciński - przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Przemysław Krystian - I członek Komisji Rewizyjnej
Grzegorz Świercz - II członek Komisji Rewizyjnej
Anna Sabat – przewodniczący Komisji Rewizyjnej do sierpnia 2010
Anna Syska - I członek Komisji Rewizyjnej do sierpnia 2010
Katarzyna Kossek - II członek Komisji Rewizyjnej do sierpnia 2010

Działalność Gospodarcza
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej

Członkowie
1. Michał Kwietniewski
2. Karol Krzyczkowski
3. Anna Korycińska
4. Agnieszka Kowalska
5. Renata Zagnińska
6. Michał Syska
7. Aleksandra Szmit
8. Anna Syska
9. Marta Piątek
10. Karolina Łebek
11. Kaja Fronczyk
12. Monika Kozak
13. Anna Sabat
14. Anna Pawlik
15. Maciej Koryciński
16. Agnieszka Dziubek
17. Katarzyna Kossek
18. Joanna Kowalska
19. Karol Hajduk
20. Jakub Kubiec
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21. Emilia Michta
22. Dorota Chacińska
23. Krzysztof Kopacz
24. Michał Braun
25. Jacek Gorzelak
Nasi partnerzy w 2009 roku:
Administracja samorządowa:
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Urząd Miasta Kielce
Organizacje pozarządowe:
Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce
Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT
Fundacja Rozwoju Wolontariatu
Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
Fundacja Edukacja dla Demokracji
Fundacja Kultury Wici
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Stowarzyszenie ATD Czwarty Świat
Stowarzyszenie FRAKTAL
Fundacja Dr. Clown
Stowarzyszenie Resorak
Stowarzyszenie Wiosna
AIESEC
SF BCC
Edukacja:
Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa
Media:
Echo Dnia
TVP 3 Kielce
Gazeta Wyborcza
Radio Kielce
Radio Plus
Wici-Info
Moje Miasto Kielce

Źródła finansowania naszych działań
Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach projekt partnerskiego: „Model
współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – wypracowanie i
upowszechnienie standardów współpracy”
 Program ,,Młodzież w działaniu”
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Działalność Stowarzyszenia w 2010 roku
Stowarzyszenie zgodnie ze standardami Sieci Centrów Wolontariatu w
Polsce realizuje swoją misję poprzez następujące działania:
1. Prowadzenie pośrednictwa pracy wolontarystycznej - gromadzenie i dystrybucję
informacji o osobach chcących pracować w charakterze wolontariuszy oraz osobach i
instytucjach pragnących korzystać z ich pomocy oraz ułatwianie im nawiązywania
współpracy w tym zakresie
2. Prowadzenie poradnictwa i konsultacji
3. Zbieranie, udostępnianie i rozpowszechnianie informacji zgodnych z celami
Stowarzyszenia
4. Organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz staży krajowych i zagranicznych
podnoszących kwalifikacje wolontariuszy, przedstawicieli organizacji pozarządowych,
instytucji publicznych i inicjatyw społecznych
5. Organizowanie i udział w spotkaniach, konferencjach, uroczystościach, szkoleniach,
warsztatach, kursach, szeroko pojętych działaniach edukacyjnych i seminariach o zasięgu
krajowym i międzynarodowym
6. Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej, w tym opracowywanie i
publikowanie materiałów poświęconych problematyce zgodnej z celami Stowarzyszenia,
7. Tworzenie i wdrażanie programów i projektów zgodnych z celami Stowarzyszenia
8. Inspirowanie i udzielanie wsparcia, w tym finansowego, organizacjom pozarządowym,
instytucjom publicznym, osobom indywidualnym i szeroko rozumianym inicjatywom
obywatelskim
9. Pomoc humanitarną
10. Realizowanie programów profilaktycznych i wychowawczych w szczególności dla
osób zagrożonych uzależnieniem oraz wykluczeniem społecznym
11. Rozwijanie umiejętności pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi oraz
osobami dysfunkcyjnymi
12. Propagowanie zdrowego trybu życia
13. Działania w środowisku – partyworking, streetworking i pedagodzy uliczni
14. Inne działania służące realizacji celów statutowych
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W 2010 roku przeprowadziliśmy następujące działania:
PROJEKTY
You Lead / Ty prowadzisz
Stowarzyszenie przygotowało projekt kursu szkoleniowego ,,You Lead / Ty prowadzisz” i
uzyskało środki z programu ,,Młodzież w działaniu” na jego realizację na przełomie roku
2010 i 2011. Szkolenie miało na celu wyposażyć młodych liderów z Polski, Turcji. Włoch,
Litwy. Bułgarii i Rumunii w podstawowe umiejętności z zakresu stylów liderowania, pracy w
grupie i radzenia sobie z konfliktami.

Forum Pełnomocników SPLOT
Forum Pełnomocników zakłada cykl 4 godzinnych spotkań z urzędnikami pracującymi w
starostwach, urzędach gminy, a także urzędzie marszałkowskim i urzędach miast regionu,
którzy zajmują się współpracą z organizacjami pozarządowymi. Celem konferencji, w której
wziął ekspert w dziedzinie współpracy administracji publicznej z organizacjami
pozarządowymi było powiększanie wiedzy urzędników na temat trzeciego sektora, nowych
przepisów prawnych
w tej dziedzinie oraz upowszechniania modelu współpracy
administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. W 2010 roku stowarzyszenie
przeprowadziło dwa spotkania w ramach Forum. Działania organizowane są w ramach
projektu ,,Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych –
wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy” realizowanego w ramach działania
5.4.1 PO KL – Wsparcie systemowe dla trzeciego sektora w całej Polsce

KONFERENCJE
"SPLOT pomysłów na fundusze europejskie w Polsce".
Celem konferencji było popularyzowanie wiedzy i dzielenie się praktycznymi
umiejętnościami w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) i Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego (RPO WŚ).
W części seminaryjnej uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z harmonogramem
konkursów, obszarami i planem działań na 2010r. w woj. świętokrzyskim oraz przykładami
dobrych praktyk. Część warsztatowa dotyczyła praktycznych wskazówek pomocnych w
aplikowaniu o środki w ramach trzech obszarów tematycznych.
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AKCJE

XIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
9 stycznia 2009 roku 150 wolontariuszy Centrum Wolontariatu kwestowało
na ulicach Kielc i okolicznych miejscowości.

Gala „Lary Wolontariatu"
W ramach uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza 5 grudnia 2010
odbyła się Gala „Laury Wolontariatu” – przyznaliśmy 3 wyróżnienia. Na Galę zorganizowaną
wspólnie z Diecezjalnym Centrum Wolontariatu w sali Wojewódzkiego Domu Kultury w
Kielcach przybyło ok. 100 gości, m.in. przedstawiciele władz miejskich i wojewódzkich,
mediów, organizacji pozarządowych z Kielc i województwa oraz szkolnych klubów
wolontariatu. Dzięki zainteresowaniu mediów takich jak TVP Kielce, Radia Kielce, Echa
Dnia i Gazeta Wyborcza wiadomości o imprezie dotarły do szerokiego grona osób.

Akacja pomocy dla powodzian
W ramach komitetu „Pomagam" mającego na celu pomoc ofiarom powodzi w województwie
świętokrzyskim. Komitet skupił przedstawicieli Stowarzyszenia Fraktal, Stowarzyszenia
Centrum Wolontariatu, Stowarzyszenia Wspierania Aktywności i Pomocy Poradnia Ławka
oraz Stowarzyszenia Ośrodka Działań Artystycznych POZATYM kultura.
Celem działania komitetu była zbiórka publiczna materiałów oraz produktów stosowanych w
kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz medycynie ratunkowej. Uzyskane dobra przekazane
zostaną organizacjom i instytucjom niosącym takową pomoc na terenach województwa
świętokrzyskiego dotkniętych klęską powodziową.

Kielecki Festiwal Nauki
W ramach Kieleckiego Festiwalu Nauki Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu
zorganizowało cykl warsztatów i szkoleń pod tytułem "Przygoda w trzecim sektorze" , na
który składały się następujące wydarzenia:
•
•
•
•
•

"Pierwszy krok w trzeci sektor. ABC organizacji pozarządowych" - warsztaty z
podstawowej wiedzy o działalności organizacji pozarządowych.
"Jak założyć organizację pozarządową? Od pomysłu do działania" - warsztaty
przygotowyjące do założenia organzacji porzarządowych.
"Warsztat naturalnego języka migowego" - warsztaty z podstaw języka migowego
dla wolontariuszy.
"Praktyczne aspekty wolontariatu" - warsztat dla wolontariuszy przygotowujący do
pracy wolontariackiej.
"Wolontariat Europejski: cały świat stoi otworem. Slajdowisko - Opowieści z
wolontariatu w Boliwii" - pokaz slajdów, omówienie praktycznej strony pracy
wolontariackiej na przykładzie.
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SZKOLENIA
1. Dla wolontariuszy „Dlaczego warto zostać wolontariuszem” w sumie przeszkolono
około 100 osób.
2. Dla koordynatorów pracy wolontarystycznej „Jak zgodnie z prawem współpracować z
wolontariuszami” - przeprowadzono 1 szkolenie; wzięło w nim udział 15 osób.

WSPÓŁPRACA
Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce
Stowarzyszenie zgłosiło chęć przystąpienia do Sieci Centrów Wolontariatu w Polsce.
Zostało przyjęte na prawach Centrum Regionalnego obejmującego swoją działalnością
region świętokrzyski. Ponadto Stowarzyszenie otrzymało podstronę na stronie internetowej
Sieci www.wolontariat.org.pl/kielce .
Grupa Inicjatywna Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych
Stowarzyszenie przez cały rok brało udział w pracach nad statutem Polskiej Rady Organizacji
Młodzieżowych. Działacze Centrum Michał Braun i Emilia Michta wzięli aktywny udział w
tym procesie angażując się w grupy robocze przygotowujące spotkania Grupy.
Stowarzyszenie wzięło także udział w Networking Days organizowanych przez Grupę
Inicjatywną wspólnie z Europejskim Forum Młodzieży.

PLANY STOWARZYSZENIE NA ROK 2011
Stowarzyszenie planuje zorganizować kolejne spotkania w ramach ,Forum Pełnomocników”
SPLOT, a także zrealizować projekty w ramach programu ,,Młodzież w działaniu” w tym
wysłać oraz przyjąć wolontariuszy w ramach programu Wolontariatu Europejskie.
Szczególne działania prowadzone będą w ramach obchodów Europejskiego Roku
Wolontariatu. Stowarzyszenie ma zostać członkiem założycielem Polskiej Rady Organizacji
Młodzieżowych.
Celem stowarzyszenia na rok 2011 jest uzyskanie finansowanie na działania związane z
promocją wolontariatu, promocją aktywności społecznej oraz wspierania organizacji
pozarządowych.
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MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
Na majątek Stowarzyszenia składają się:
• 3 komputery z monitorami
• 2 notebooki
• 2 rzutniki
• drukarka laserowa z przystawką skanującą
• 2 urządzenia wielofunkcyjne (druarka-skero-skaner)
• 5 biurek
• 10 krzeseł
• 2 regały biblioteczne
• 2 małe regały
• 3 szafki
• 3 małe kontenery pod biurko
• drobny sprzęt biurowy
• gilotyna do papieru A3
• niszczarka
• 2 aparaty telefoniczne
• centralka telefoniczna
• aparat telefoniczny pre-paid z kartą
Na majątek składa się także księgozbiór z dziedziny wolontariatu, praw człowieka, ekonomii
społecznej, zarządzania organizacjami pozarządowymi, pisania i zarządzania projektem i
pozyskiwania funduszy.
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