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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 (ŚC FRDL) 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. 26.01.2006 podpisana została
umowa ze Związkiem Lustracyjnym Spółdzielni Pracy. Nasza siedziba mieści się w
kamienicy przy ul. Kościuszki 11 w Kielcach; w budynku mieściło się dotychczas jedyne w
Polsce Muzeum Zabawkarstwa – dzięki temu miejsce jest łatwo identyfikowalne.
Stowarzyszenie korzysta z jednego, małego pokoju biurowego. Jednym z atutów budynku jest
możliwość korzystania z sali szkoleniowej na 40 osób.
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.
W dniu 06.08.2010 weszły w zycie postanowienia kolejnego walnego zebrania członków
Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu na którym przyjęto pięciu nowych członków, wybrano
nowy zarząd oraz nowych członków Komisji Rewizyjnej.

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.
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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 Loesje International
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Stowarzyszenie ATD Czwarty Świat
Stowarzyszenie FRAKTAL
Edukacja:
Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji
II Liceum Ogólnokształcące im. Śniadeckich o w Kielcach
Media:
TVP 3
Gazeta Wyborcza
Radio Kielce
Radio Plus
Wici-Info

Źródła finansowania naszych działań
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich
 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej
 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 Urząd Miasta Kielce
 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Młodzież
 Polsko - Amerykańska Fundacja Wolności
 Fundacji Edukacja dla Demokracji
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Działalność Stowarzyszenia w 2009 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 2009 roku przeprowadziliśmy następujące działania:
KONFERENCJE I SPOTKANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Konferencja „Gospodarka Wartości – promocja ekonomii społecznej” 28.04.2008
Celem konferencji było zaprezentowanie najlepszych i sprawdzonych rozwiązań ekonomii
społecznej z całej Polski.
Tematy poruszone podczas konferencji omawiali specjaliści m.in. ze Stowarzyszenia Bałt,
Spółdzielni Socjalnej Szansa i Wsparcie z Chorzowa, Stowarzyszenia Być Razem, Caritas
Diecezji Kieleckiej. Na temat źródeł finansowania ekonomii społecznej mówili konsultanci z
Regionalnego Ośrodka EFS oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Konferencja
skierowana była do przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek samorządu
terytorialnego i lokalnych liderów.

PROJEKTY

"Uniwersytet Młodych Liderów"
Uniwersytet Młodych Liderów jest projektem szkoleniowym mającym na
celu wzmocnić umiejętności przywódcze oraz zaangażowanie społeczne w
młodych, ambitnych osobach działających w Kielcach.
Dla uczestników Uniwersytetu zorganizujemy 10 spotkań szkoleniowych w Kielcach oraz
dwa weekendowe szkolenia wyjazdowe. Projekt trwa od listopada 2008 do maja 2009.
Projekt Uniwersytet Młodych Liderów jest realizowany przy wsparciu udzielonym przez
Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, budżetu Rzeczypospolitej
Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych oraz środków własnych
Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Kielcach.
Tematyka szkoleń jest dobrana do potrzeb grupy i oczekiwań uczestników Uniwersytetu.
Szkolenia są podzielone na 10 modułów tematycznych:
1. metody uczenia się, zasady działania pamięci, zapamiętywanie, efektywne
sporządzanie notatek,
2. podstawy komunikacji, komunikacja interpersonalna, informacja zwrotna,
3. konflikt, zarządzanie konfliktem,
4. autoprezentacja, budowanie wizerunku,
5. poznanie i podział osobowości, podstawy sztuki negocjacji,
6. budowanie kontaktu z mediami, warsztaty dziennikarskie,
7. prawne aspekty działania organizacji pozarządowych w Polsce, informacje o
organizacjach funkcjonujących w regionie,
8. zarządzanie czasem, efektywne planowanie, ustalanie priorytetów,
9. podstawy zarządzania projektem,
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