
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011

Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu

WSTĘP

Rok  2011  to  Europejski  Rok  Wolontariatu.  W  związku  z  tym  w  całym  kraju  było 

realizowanych  wiele  działań  na  rzecz  wolontariatu.  Również  w  Regionalnym  Centrum 

Wolontariatu był to wyjątkowy rok – działo się dużo, czego efekty powinny być widoczne 

jeszcze długo.

Naszym  najgłośniejszym  projektem  w  2011  r.  była  „Strefa  Wolontariat”.  W  jego 

ramach  powstał  portal  internetowy  dla  wolontariuszy,  organizacji  oraz  wszystkich  osób 

zainteresowanych  tematyką  wolontariatu.  Podjęliśmy  współpracę  z  osobami  znanymi  i 

popularnymi w naszym regionie, które na jeden dzień zostały wolontariuszami. Kamil Durczok 

odwiedził  przedszkole  w  Jastrzębiu  Zdroju,  gdzie  czytał  dzieciom  bajki,  aktorzy  Kabaretu 

Młodych Panów organizowali  gry i  zabawy dla osób z  niepełnosprawnością w Rybniku,  a 

Adam Giza poprowadził koncert charytatywny w Knurowie.

Promując  wolontariat,  zorganizowaliśmy  kilka  wydarzeń  atrakcyjnych  głównie  dla 

młodzieży:  grę  miejską,  dwa  happeningi,  a  także  Europejski  Tydzień  Młodzieży.  Dzięki 

zainteresowaniu mediów informacja o wolontariacie trafiła do szerokich grup odbiorców.

Oczywiście jak co roku prowadziliśmy biuro pośrednictwa wolontariatu, doradztwo i 

szkolenia dla wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu, a w grudniu podczas uroczystej 

Śląskiej Gali Wolontariatu w Katowicach rozstrzygnęliśmy konkurs na Wolontariusza Roku w 

województwie śląskim. 

O STOWARZYSZENIU

Celem Regionalnego Centrum Wolontariatu w Katowicach jest rozwój wolontariatu w 

województwie śląskim. Podstawowe działania podejmowane przez stowarzyszenie:

• biuro  pośrednictwa  wolontariatu  (pomagamy  wolontariuszom  w  znalezieniu 

odpowiedniego miejsca na wolontariat, a organizacjom i placówkom w poszukiwaniu 

wolontariuszy);



• szkolenia i poradnictwo dla wolontariuszy, organizacji i instytucji; 

• wspieranie szkolnych klubów wolontariusza;

• organizacja corocznej Śląskiej Gali Wolontariatu; 

• promocja wolontariatu w regionie.

ZESPÓŁ

Anna Pytlik - Prezeska stowarzyszenia

Izabella Kaznowska - Wiceprezes stowarzyszenia 

Sandra Mikołajczyk - Wiceprezes, koordynatorka projektów

Dariusz Stawik - Członek zarządu, Specjalista ds. Public Relations

Monika Pendolska - Ekspertka ds. wolontariatu

Agnieszka  Pieniążek  -  Specjalistka  ds.  projektów  międzynarodowych  i  wolontariatu 

studenckiego

Natalia Paluch - Wolontariuszka

ROK 2011 W LICZBACH

 180 nowych wolontariuszy

 16 prezentacji w szkołach

 6 warsztatów dla uczniów

 13 szkoleń dla wolontariuszy

 8 szkoleń na temat zarządzania wolontariatem dla organizacji

 indywidualne plany rozwoju wolontariatu dla 6 organizacji 

DLA WOLONTARIUSZY

W  ramach  biura  pośrednictwa  wolontariatu  pomogliśmy  180  osobom  w  znalezieniu 

odpowiedniego  miejsca  na  wolontariat.  Podczas  13  szkoleń  oraz  indywidualnych  spotkań 

przygotowaliśmy  ich do nowej roli. Specjalnie z myślą o wolontariuszach zorganizowaliśmy 

też 3 spotkania „Lato z Wolontariatem”, podczas których wolontariusze z regionu mogli się 

wzajemnie poznać i wymienić doświadczeniami.



DLA ORGANIZACJI

Przez cały rok do organizacji z województwa śląskiego kierowaliśmy osoby, które chciałyby 

podjąć  wolontariat.  Aby  współpraca  pomiędzy  organizacjami  i  wolontariuszami  była  jak 

najbardziej  efektywna,  przeprowadziliśmy  8  szkoleń  specjalistycznych  dla  koordynatorów 

wolontariatu. Dla 6 organizacji przygotowaliśmy indywidualny plan rozwoju wolontariatu.

Jako lider działań na rzecz wolontariatu w województwie śląskim rozpoczęliśmy cykl spotkań 

sieciujących dla lokalnych centrów wolontariatu z regionu. Dzięki stałej wymianie informacji i  

doświadczeń możliwe było zwiększenie jakości usług centrów z różnych miast. 

W SZKOŁACH

Szkoły  stanowią  wielki  potencjał  dla  rozwoju  wolontariatu  i  aktywności  obywatelskiej. 

Powstają kolejne grupy zaangażowane społecznie, np.:  szkolne kluby wolontariusza, grupy 

szkolne  PCK,  Caritas,  Amnesty  International,  koła  zainteresowań,  kluby  dyskusyjne.   W 

szkołach  odbywają  się  debaty  na  tematy  ważne  z  punktu  widzenia  świadomości 

obywatelskiej, organizuje się prawybory.

Można  znaleźć  bardzo  budujące  przykłady,  ale  wciąż  jest  ich  za  mało.  Dlatego  też 

rozpoczęliśmy w 2011 r. nowy projekt, w ramach którego zorganizowaliśmy seminarium dla 

nauczycieli,  odwiedzaliśmy szkoły z prelekcjami, a także zorganizowaliśmy dla dwóch grup 

szkolnych po 3 warsztaty.  Obejmowały one takie zagadnienia jak:  podstawy wolontariatu, 

kreatywność, pozyskiwanie funduszy na działania oraz promocja aktywności obywatelskiej. 

WYDARZENIA

Regionalne  Centrum  Wolontariatu  współorganizowało  Europejski  Tydzień  Młodzieży w 

Katowicach,  który  odbył  się  w  dniach  16  –  21  maja.  Innymi  organizatorami  byli: 

stowarzyszenie MOST, Polskie Forum Edukacji Europejskiej, Międzynarodowy Instytut Dialogu 

i Tolerancji im. Jana Karskiego oraz biuro Europejskiej Stolicy Kultury dla Katowic.

W  ciągu  tygodnia  działo  się  wiele:  odwiedzaliśmy  szkoły  z  prelekcjami  o  wolontariacie, 

zorganizowaliśmy dla młodzieży debatę z prezydentem Katowic Piotrem Uszokiem, odbywały 

się kawiarenki obywatelskie, a wydarzenie zakończyło się targami organizacji pozarządowych 

i koncertem na Mariackiej.



Również  w maju  współorganizowaliśmy  wspólnie  z  ok.  10  organizacjami  i  instytucjami  z 

Katowic  grę miejską „Kim jest  W.?”.  Punkty gry  miejskiej  znajdowały  się  przy  siedzibach 

dziewięciu organizacji  pozarządowych oraz w ośrodku MOPSu w Katowicach. W każdym z 

tych miejsc uczestnicy mieli do wykonania zadania, którymi na co dzień mogą zajmować się 

wolontariusze.  Znalazły się wśród nich takie, które na pierwszy rzut oka nie kojarzą się  z 

wolontariatem, np. gra w piłkę czy też wykonanie figurki z origami. W każdym z punktów gry 

uczestnicy otrzymywali fragment zdjęcia tajemniczego W. W ostatnim punkcie okaże się, że 

na zdjęciu widnieją... oni sami. 

W lipcu  zorganizowaliśmy na  Mariackiej  happening  –  superbohaterowie  strajkowali  pod 

hasłem „Stop wolontariatowi”. Akcję przedstawiliśmy jako efekt frustracji superbohaterów, 

którzy czują się coraz mniej potrzebni, a winą za to obarczają wolontariuszy.

W ramach protestu superbohaterowie na jeden dzień zaprzestali czynów heroicznych i zebrali 

się na ul. Mariackiej w Katowicach. Demonstrowali swoją bezczynność, blokowali przejście 

dla pieszych i przekonywali do swych racji przechodniów.

- Wolontariusze na naszych oczach tworzą iluzję, że można skutecznie pomagać innym, nie  

posiadając super mocy  – nie kryła oburzenia Super Wróżka. Superbohaterowie żalili się, że 

wolontariusze odbierają im pracę, w efekcie czego superbohaterowie czują się coraz mniej 

potrzebni. Nie ma pomocy bez super mocy! – skandowali.

Uwieńczeniem  Europejskiego  Roku  Wolontariatu  była  Śląska  Gala  Wolontariatu,  którą 

zorganizowaliśmy 30 listopada w Teatrze Korez w Katowicach.  Podczas Gali  rozstrzygnięta 

została  regionalna  edycja  konkursu   „Barwy  Wolontariatu”.  Wolontariuszami  roku  w 

województwie śląskim została grupa emerytów, którzy zajmują się skanowaniem zasobów 

Społecznej  Pracowni  Digitalizacji  Śląskiej  Biblioteki  Cyfrowej.  Wyróżnione  zostały  m.in. 

osadzone  z  zakładu  karnego  w  Lublińcu.  Więźniarki  wolontaryjnie  opiekują  się 

niepełnosprawnymi dziećmi, osobami starszymi i  niepełnosprawnymi z trzech lublinieckich 

domów pomocy społecznej. 



DOTACJE

Stowarzyszenie  w  2011  r.  utrzymywało  się  głównie  z  funduszy  publicznych.  Z  dotacji 

realizowaliśmy projekty:

 „Warto  być  wolontariuszem”  i  „Katowice  –  miastem  szkolnych  inicjatyw 

obywatelskich” współfinansowane z budżetu Miasta Katowice;

 „Śląskie: pozytywnie w wolontariat” współfinansowany z funduszy Ministerstwa Pracy 

i  Polityki  Społecznej  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Fundusz  Inicjatyw 

Obywatelskich;

 „Strefa  Wolontariat”  i  „Razem  –  wzmocnijmy  wolontariat”  współfinansowane 

z funduszy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Unii Europejskiej;

 „Wolontariat  –  energia  śląskiego.  Europejski  Rok  Wolontariatu”  współfinansowany 

z budżetu Województwa Śląskiego;

 „Europejski Tydzień Młodzieży” współfinansowany w ramach programu Młodzież w 

Działaniu.


