Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2015
z działalności
stowarzyszenia Regionalne Centrum Wolontariatu
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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
ŚC FRDL.
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.
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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
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 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 działać 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
darczyńców wspierających organizację.
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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”

Cele stowarzyszenia to:
1. Działalność 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
społeczeństwami;
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 działań 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
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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,
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 rozwiązań technicznych w
27. praktyce gospodarczej;
28. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
29. działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i
wychowania;
30. działalność na rzecz nauki wypoczynku dzieci i młodzieży;
31. działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego,
32. działalność 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
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2.1 „Youth Entrepreneurship-Start Up Here”
Źródło finansowania:
FRSE, Erasmus +

międzynarodowe szkolenie dla pracowników młodzieżowych obejmujące tematykę
przedsiębiorczości oraz przywództwa, które odbyło się w lipcu 2015. Wspólnie z
ośmioma partnerskimi organizacjami, angażując łącznie 40 osób nasze
Stowarzyszenie zorganizowało projekt nakierowany na rozwój
kompetencji
pracowników młodzieżowych i młodych liderów w zakresie przedsiębiorczości w
celu wzmocniania zdolności do zatrudnienia i skutecznego zaangażowania
młodzieży w tworzenie zmian w lokalnych społecznościach wszystkich organizacji
partnerskich. W ramach “Start-upu” odbyły się cykliczne warsztaty oraz wizyty w
organizacjach wspierających przedsiębiorczość (Kielecki Park Technologiczny) oraz
przedsiębiorczość społeczną (Fundacja CampoSfera).

2.2 Dance My Way Up
Źródło finansowania:

FRSE, Erasmus +

Szkolenia dla młodzieży i spotkania inspirujące do dalszego działania, próbowania
własnych sił to już tradycja w naszej organizacji. Każdego roku organizujemy kilka
takich spotkań, by pokazać młodym ludziom z regionu, jakie mają możliwości i że są
w stanie stworzyć świetne inicjatywy m.in. dzięki programowi “Erasmus+”. W 2015
roku nasza praca po raz kolejny zaawocowała. Na skutek jednego z naszych szkoleń
studenci z Kielc napisali własny projekt, który został pozytywnie oceniony przez
Komisję Europejską i zatwierdzony do działania. “Dance my way up” to tył projektu
wymiany młodzieżowej, który wspólnie z naszą pomocą zorganizowali studenci.
Wspólnie z Hiszpanią, Włochami i Rumunią młodzi ludzi z Kielc i okolic poznawali
swoje kultury, tradycje i obyczaje za pomocą tańca i zajęć prowadzonymi metodami
edukacji pozaformalnej. Działanie to odbyło się w zaprzyjaźnionej Fundacji
Camposfera w Klimontowie. Efektem końcowym było powstanie krótkiego
flashmoba, który został zaprezentowany przy kieleckim rynku.
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2.3 Wolontariat Europejski “Let’s Volunteer”/”Bądźmy wolontariuszami”
Źródło finansowania:
FRSE, Erasmus +
W czerwcu 2015 roku zakończył się kolejny projekt EVS realizowany przez nasze
Stowarzyszenie. Tym razem gościliśmy troje wolontariuszy z Armenii, Ukrainy i
Słowenii, którzy przyjechali do nas na 9 miesięcy. W trakcie swojego pobytu
regularnie odwiedzali szkoły i inne, różne placówki na terenie całego województwa
realizując cele projektu: zwiększenie wiedzy na temat wolontariatu i jego form wśród
mieszkańców Kielc, w szczególności młodzieży, zachęcenie młodych ludzi do bycia
aktywnym poprzez wolontariat, lokalny i zagraniczny (udział w programie
Wolontariatu Europejskiego), tworzenie własnych inicjatyw w różnych dziedzinach,
zaangażowanie w politykę młodzieżową, aktywny udział w tworzeniu życia
kulturalnego miasta i regionu. W projekcie tym powstała i świetnie się przyjęła nowa
inicjatywa na rzecz młodzieży - Przystanek Młodych, która stała się kluczowym
elementem następnego projektu EVS, który rozpoczął się we wrześniu. Nasi
wolontariusze dodatkowo organizowali cykliczne spotkania “International Party,
pisali bloga i wspomagali wszystkie działania naszego Stowarzyszenia.

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

W 2015 na stałe w funkcjonowanie Centrum Wolontariatu wpisał się “Przystanek
Młodych”. Przystanek to seria warsztatów, spotkań czy dyskusji, które odbywają się w
RCW popołudniami. Spotkania są otwarte i wiele z nich prowadzona jest przez
wolontariuszy EVS. Zajęcia obejmowały m.in. warsztaty językowe (języki ojczyste
wolontariuszy i stale język angielski), spotkania z podróżnikami “Z plecakiem przez
świat”, zajęcia gitarowe, grafiki komputerowej, fotograficzne i wiele więcej.

2.5 "Wolontariat Europejski, wymiany młodzieżowe i szkolenia
Centrum Wolontariatu jako organizacja wysyłająca"
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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.
Od wielu lat budujemy międzynarodowe partnerstwa. Rok 2015 z pewnością należał
do rekordowych. Łącznie wysłaliśmy 101 osób do takich krajów jak: Włochy, Niemcy,
Turcja Portugalia, Hiszpania, Słowenia, Rumunia, Węgry, Francja, Cypr, Wielka
Brytania, Bułgaria i Finlandia. W każdym z tych projektów młodzież miała
zagwarantowe: zakwaterowanie, wyżywienie, zwrot kosztów podróży, program zajęć.

2.6 Europejski Tydzień Młodzieży
Źródło fin.: FRSE, Erasmus+
Regionalne Centrum Wolontariatu zorganizowało w Kielcach obchody Europejskiego
Tygodnia Młodzieży 2015. ETM to międzynarodowe przedsięwzięcie realizowane z
jednocześnie we wszystkich krajach Unii Europejskiej raz na dwa lata. Jego ideą jest
danie szansy młodzieży na publiczne przedstawienie swoich poglądów. W Kielcach
30 przeszkolonych wolontariuszy zorganizowało m.in. trzy pokazy filmów
młodzieżowych połączone z dyskusjami, Debatę z Radnymi min. nt. powołania
Młodzieżowej Rady Miasta oraz wystawę „EXPO Młodych” na której zaprezentują się
świętokrzyskie organizacje pozarządowe pracujące z młodzieżą.

W siedzibie Centrum Wolontariatu w Kielcach zorganizowano bezpłatne pokazy
filmów „Charlie”, Mała Miss i Obywatel Milk. Wszystkie filmy poruszały tematy
związane z życiem młodych ludzi: relacje między ludzkie, problemy ale też walkę o
ideały. Po projekcjach odbędą się dyskusje.
9 maja odbyła się debata nt. powstania Młodzieżowej Rady Miasta w Kielcach. Na
debacie zaprezentowany został min. projekt statutu MRM. W debacie wzięła udział
grupa inicjatywna powstania Młodzieżowej Rady, przedstawiciele Rady Miasta,
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członkowie stowarzyszeń młodzieżowych działających na terenie Kielc i uczniowie
szkół gimnazjalnych oraz ponad gimnazjalnych. Warsztat poprowadził Jakub
Radzewicz z Fundacji Civis Polonus z Warszawy. 10 maja zorganizowano kieleckie
EXPO Młodych na którym zaprezentowały się lokalne organizacje młodzieżowe.

Dla odwiedzających przygotowano warsztaty, pokazy, gry i zabawy.

2.7 Civic Volunteering – Innovations in action
Źródło fin.: FRSE, Erasmus+

Projekt ,,Civic Volunteering – Innovation in Action” to dwuletni projekt
Strategicznego Partnerstwa w ramach Programu Erasmus+. Obejmuje innowacyjne
podejście do rozwoju szkoleń i pracy z młodzieżą w obszarze wolontariatu
społecznego rozumianego jako wolontariatu w instytucjach publicznych takich jako
policja, służby medyczne, wojsko oraz wolontariat podczas różnego typu imprez
masowych. Projekt powstał jako rezultat współpracy nawiązanej przez
Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Kielcach (Polska) i Momentum World CIC i
Volunteer Police Cadets (Wielka Brytania), które zajmuje się pracą z młodzieżą i
wolontariatem w policji Londyńskiej oraz Villa Elba (Finlandia) i Estońska Liga
Obrony (Estotnia). Organizacje te mają wspólne cele związane z promocją
aktywności wolontariackiej – postanowiły nawiązać strategiczne partnerstwo w celu
wypracowania nowych narzędzi pracy z młodzieżą i oceny ich kompetencji
wykorzystując bardzo bogate doświadczenie w różnych obszarach, zależnie od kraju.

Główne cele projektu:
- Poprawa jakości oferty pracy z młodzieżą w formie zaangażowania w wolontariat
społeczny poprzez rozwój nowych i innowacyjnych podejść i narzędzi pracy.
- Wspomaganie rozwoju zawodowego osób pracujących z młodzieżą poprzez
wymianę dobrych praktyk i stworzenie nowych metodologii szkolenia i pracy z
wolontariuszami.
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W ramach projektu w roku 2015 zorganizowano:
I. Wizyty szkoleniowo – studyjne w Wielkiej Brytanii (Londyn) oraz w Estonii.
II. Faza testowania obejmująca 3 tygodniową wymianę pracowników młodzieżowych.
RCW wysłało do Londynu cztery osoby.
2.8 Młodzieżowa Rada Miasta – wsparcie grupy inicjatywnej
Źródło fin.: środki własne

Proces tworzenia Młodzieżowe Rady Miasta w Kielcach trwa już ponad 12 lat. Od tylu
lat różne grupy młodych ludzi zabiegają o powołanie MRM. Regionalne Centrum
Wolontariatu w Kielcach wspiera te inicjatywy. W 2015 roku jako efekt
Europejskiego Tygodnia Młodzieży powstała grupa, która, kontynuując działania
swoich poprzedników, przygotowała statut oraz propozycję uchwały powołującej
MRM. Z pomocą RCW młodzi, pod kierownictwem koordynatorki Magdaleny Malec
(15 lat) prowadzili spotkania z radnymi. Proces tworzenia MRM nie zakończył się w
2015 ale poczyniono wiele kroków, które przyczynią się do powołania Rady.

Grupa Inicjatywana ds Powołwania MRM aktywnie zaangażowała się w działania
Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych, nawiązała współpracę z wieloma Radami
w całej Polski i zorganizowała szkolenie dla uczniów i radnych miejskich z zakresu
funkcjonowania MRM.
2.9 Bezpiecznie tu i tam - Ochotnicy
Źródło fin.: Grant Polskiej Spółki Gazownictwa
W ubiegłym roku Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach realizowało projekt
„Ochotnicy”, na który zdobyliśmy grant Polskiej Spółki Gazownictwa „Bezpiecznie TU
i TAM” w wysokości 10 tyś. zł. Projekt rozpoczął się 1 października, a zakończył 30
listopada.
Po etapie edukacji i szkoleń z zakresu bezpieczeństwa wolontariuszy podjęli
działania.
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Skupili się na pracy z ludźmi starszymi – Ochotnicy rozmawiali z seniorami w
parkach, na ławkach, przy kościele, w klubach seniora. Prowadzili oni kampanię
informacyjną o sposobie przestępstw na tzw. „wnuczka” oraz „na gazownika”.
W ostatnim etapie projektu odbyła się warsztatowa konferencja, podczas której
zaprezentowane zostały efekty projektu. Konferencja odbyła się przy udziale
decydentów, przedstawicieli kieleckiej Policji, organizacji pozarządowych
pracujących z młodzieżą i seniorami oraz seniorów.
Projekt został zrealizowany w partnerstwie z: Komendą Miejską Policji w Kielcach,
Volunteer Police Cadets przy Metropolitan Police Wielkiej Brytanii, Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Kielcach Diecezjalnym Centrum Wolontariatu w
Kielcach.
W projekcie wzięło udział około 30 wolontariuszy. Efektem projektu było
zwiększenie świadomości społeczności lokalnej Kielc w zakresie bezpieczeństwa,
życia i zdrowia związanej z zagrożeniami czyhającymi na starsze osoby, poprzez
stworzenie formacji wolontariuszy działających w przestrzeni miejskiej promujących
bezpieczeństwo i pomagając osobom starszym,
Zwiększenie aktywności społecznej młodzieży i działań rozwojowych na rzecz
bezpieczeństwa prowadzonych przez młodzieżowe organizacje, poprzez aktywizację
organizacji w zakresie działań na rzecz bezpieczeństwa. Pragniemy uczyć idei
altruizmu i wolontariatu, Poprawa integracji społecznej pomiędzy młodymi
mieszkańcami a służbami porządkowymi, poprzez realizację wspólnych działań
wolontariuszy z Policją.
2.10 Starszy Brat Starsza Siostra
Źródło fin.: środki własne

Była to już druga edycja, realizowana w partnerstwie z Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Kielcach.
Programem zostało objętych 5 rodzin zastępczych – 12ścioro dzieci. Liczba
wolontariuszy wyniosła 9. Wolontariusze i dzieci spotykali się raz w tygodniu, w
domach dzieci, aby w przyjaznej atmosferze razem uczyć się, spędzać wolny czas.
Ideą programu „Starszy Brat, Starsza Siostra” było stworzenie rodzinnej, braterskiej
relacji z dziećmi oraz swoisty mentoring. Wolontariusze samodzielnie opracowywali
programy nauczania, dostosowując je do indywidualnych potrzeb dziecka i jego
możliwości.
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Rozdział 3
Akcje i projekty krótkoterminowe

3.1 Gala Wolontariatu, 10-lecie Centrum Wololntariatu
Źródło finansowania: środki własne

Pod koniec roku stowarzyszenie obchodziło swój jublieusz 10-lecia istnienia. Na
specjalną Galę Wolontariatu zostali zaproszeni członkowie – byli i obecni, osoby
zaprzyjaźnione z organizacją a także najaktywniejsze osoby działające wolontaryjnie.
Była to okazja, aby wyróżnić najbardziej zaangażowanych wolontariuszy, ale także
uhonorować osoby szczególnie zasłużone dla RCW i Przyjaciół Wolontariatu.

2.2 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu uczestniczyło w XXII Finale Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. 147 wolontariuszy zbierało do puszek pieniądze na sprzęt dla
podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i
onkologicznych oraz dla godnej opieki medycznej seniorów.

2.3 100 rocznica ludobójstwa Ormian

Ormianie to mniejszość narodowa, która od lat zamieszkuje nasz miasto, W 2015
roku mieliśmy przyjemność gościć wolontariuszkę właśnie z tego kraju. Jej obecność
w naszym Stowarzyszenie była widoczna niemal na każdym kroku. Jednym z działań
Arevik był marsz ku pamięci ludobójstwa Ormian w setną rocznicę tego przykrego
wydarzenia. 24 kwietnia Arevik wraz z pomocą mniejszości ormiańskiej, będąc jej
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liderką, zorganizowała to wydarzenie angażując lokalną Policję do eskorty, media i
dziesiątki Kielczan.

Rozdział 4
Działania pozaprojektowe

Prowadzenie biura pośrednictwa wolontariatu

Przez cały rok 2015 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;

Ilość osób w bazie wolontariuszy w 2015 roku wynosiła prawie 1100 osób.

Działania w Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych

.
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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.

European Rover Challange

Blisko 90 wolontariuszy było zaangażowanych w międzynarodowe zawody łazików
marsjańskich. Jest to jedna z dwóch na świecie tego typu imprez, która gromadzi
studenckie zespoły konstruktorów. Wolontariusze wspierali imprezę od strony
logistycznej, wsytępowali w roli tłumaczy oraz wspierali promocję wydarzenia.
Impreza zgromadziła kilkanaście tysięcy odwiedzających.

Rozdział 5
Działania odpłatne

RCW zorganizowało jedno odpłatne szkolenie dla ludzi młodych z zakresu
przywództwa i zarządzania projektami. Szkolenie zorganizowano w siedzibie
Fundacji Camposfera. Stowarzyszenie prowadzi także odpłatne szkolenia dotyczące
zarządzania wolontariatem.

14 | Strona

