
Sprawozdanie merytoryczne za rok 2013

z działań Regionalnego Centrum Wolontariatu 

w Katowicach

O Stowarzyszeniu

Regionalne Centrum Wolontariatu w Katowicach jest stowarzyszeniem działającym non profit. 

Naszym celem jest rozwój wolontariatu w województwie śląskim. Dążymy do tego, żeby w naszym 

regionie było coraz więcej wolontariuszy, a organizacje i instytucje były jak najlepiej przygotowane 

do zarządzania wolontariatem. Należymy do Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu.



Rok 2013

Dla wolontariuszy i organizacji

Podstawowym  zadaniem  Stowarzyszenia  jest 

pośrednictwo wolontariatu.  W roku 2013,  tak jak 

w latach ubiegłych, prowadziliśmy stacjonarne biuro 

pośrednictwa  oraz  pośrednictwo  internetowe. 

Każda osoba zainteresowana wolontariatem mogła 

odwiedzić  nas  w biurze  przy  ul.  Warszawskiej  19, 

gdzie po bezpośredniej  rozmowie proponowaliśmy 

jej  wolontariat  w wybranej  organizacji.  Oferty  wolontariatu  były  ponadto  dostępne  na  stronie 

internetowej  www.slaskie-wolontariat.org.pl,  rozsyłaliśmy  je  w  newsletterze,  a  także 

promowaliśmy na Facebooku.

W  naszej  bazie  w  2013  roku  znajdowało  się  ok.  100  organizacji  i  instytucji,  które  oferują 

wolontariat, na stronie pojawiło się 127 ofert wolontariatu.

Aby  współpraca  organizacji  i  instytucji  z wolontariuszami  była  jak  najefektywniejsza, 

organizowaliśmy  szkolenia.  Odbywały  się szkolenia „Wolontariat  w  pierwszych  krokach”  dla 

wolontariuszy, a także trzy szkolenia dla koordynatorów z zakresu zarządzania wolontariatem. 

W 2013 roku przeprowadziliśmy pierwszą – pilotażową – 

edycję  kursu  e- learningowego  o zarządzaniu 

wolontariatem  VOLMANEL.  Kurs  powstał  w  ramach 

projektu  międzynarodowego,  w którym  poza 

Regionalnym Centrum Wolontariatu  w Katowicach  wzięły  udział  organizacje  z Wielkiej  Brytanii, 

Włoch, Hiszpanii i Litwy. Pilotażowa edycja kursu obyła się w jednym czasie w czterech krajach. W 

sumie przeszkolone zostały 43 osoby, w tym 10 w Polsce. Efekty projektu powinno jednak odczuć 

aż 927 osób – tyloma wolontariuszami zarządzają bowiem przeszkoleni koordynatorzy. Szkolenie 

składa się z sześciu modułów, które dotyczyły m.in. promocji wolontariatu, aspektów prawnych, 

rekrutacji  i  selekcji,  nawiązywania  efektywnych relacji  z wolontariuszami.  Materiały  teoretyczne 

uzupełnione były o case study konkretnych organizacji, filmy, quizy i inne materiały, mające pomóc 

http://www.slaskie-wolontariat.org.pl/


przenieść zdobytą wiedzę na praktykę. Kurs odpowiadał około 35 godzinom szkoleniowym.

W 2013 roku prowadziliśmy dwa projekty rozwijające wolontariat seniorów i w ramach jednego z 

nich opracowaliśmy dla organizacji i instytucji standardy współpracy z wolontariuszem seniorem. 

Pomogliśmy następnie siedmiu organizacjom w ich wdrożeniu.

W  2013  roku  Ogólnopolska  Sieć  Centrów  Wolontariatu 

rozpoczęła  współpracę  z  Pracownią  Badań  i Innowacji 

Społecznych „Stocznia” przy programie Dobry Wolontariat. 

Nasze  stowarzyszenie  zostało  regionalnym  operatorem. 

Grupa ekspertów odwiedzała organizacje, które zgłosiły się 

do Dobrego Wolontariatu i oceniała, czy spełniają standardy 

dobrej  współpracy  z  wolontariuszami.  W efekcie  działania 

programu w 2012 roku przyznaliśmy trzynastu organizacjom 

certyfikaty Organizacji Przyjaznej Wolontariuszom. 

We  wrześniu  odbyły  się  IV  Katowickie  Dni  Organizacji  Pozarządowych.  Nasze  stowarzyszenie 

włączyło  się  w  ich  organizację  –  zajęliśmy  się  koordynacją  wolontariuszy,  a  także  promocją 

przedsięwzięcia. Przez cały tydzień między 16 a 21 

września  odbywały  się  w  różnych  organizacjach 

warsztaty, spotkania czy dni otwarte. Znalazły się 

wśród  nich  m.in.  zajęcia  z  klauningu  i  origami, 

bezpłatne porady prawne, zwiedzanie Nikiszowca 

dla niepełnosprawnych i dni  otwarte w Centrum 

Młodzieżowym Zimbardo. Kulminacja nastąpiła w 

piątek 20 września, kiedy to na ulicy Mielęckiego i 

Staromiejskiej  powstało  miasteczko  organizacji  pozarządowych.  Zwieńczeniem  dnia  był  koncert 

zespołu Mikromusic.

Dla szkolnych klubów wolontariatu

Już od kilku lat wspieramy szkolne kluby wolontariatu z regionu. Niektóre z nich są bardzo aktywne. 

Licealiści i gimnazjaliści pomagają w nauce słabszym uczniom, czytają bajki przedszkolakom, biorą 



udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy i Szlachetnej Paczce, prowadzą zbiórki funduszy 

dla hospicjów...

W ramach projektu „Szkolne inicjatywy obywatelskie 2013” prowadziliśmy spotkania w szkołach 

promujące wolontariat i aktywność obywatelską, a dla dla młodzieży z dwóch szkół (Gimnazjum nr 

20 i IV LO w Katowicach) zorganizowaliśmy po trzy warsztaty. Były zajęcia z kreatywności, promocji  

czy problemów społecznych w Katowicach. 

W  listopadzie  rozpoczęliśmy  projekt 

partnerski  „Centrum  Wolontariatu 

Szkolnego”  -  wspólnie  ze 

Stowarzyszeniem  na  rzecz  Rozwoju 

Społeczności  Lokalnej  „Mocni  Razem”. 

Przed  końcem  roku  zdążyliśmy 

przygotować  m.in.  „multimedialne 

tutoriale”. Są to kilkuminutowe filmiki pokazujące „od a do z”, jak zorganizować przy szkole zbiórkę, 

koncert charytatywny czy happening.

Dla Seniorów

W  2013  roku  realizowaliśmy  dwa  projekty 

współfinansowane  przez  Ministerstwo  Pracy  i  Polityki 

Społecznej w ramach Rządowego Programu Aktywizacji 

Osób  Starszych:  "Wolontariat  bez  barier  –  program 

pilotażowy  wolontariatu  osób  60+  w  województwie 

śląskim"  oraz  „Centrum  Wolontariatu  Seniorów”.  W 

ramach projektów odbywały się kawiarenki – spotkania 

przy kawie i ciastu dla seniorów. Gościem spotkań była 

m.in. pani Krystyna Kowalska – seniorka,  która była w 

przeszłości  wolontariuszką  w  domu  dziecka,  zakładzie 

karnym  i  Tatrzańskim  Parku  Narodowym.  Tak 

podsumowuje  ideę  kawiarenek:  Przede  wszystkim 

najpierw trzeba "wyprosić" ludzi z domów i przekonać,  



że  mają  coś  do  przekazania  innym,  że  mogą  zrobić  coś  więcej  niż  tylko  siedzenie  w  czterech  

ścianach i  zamykanie  się  na  świat.  Z  doświadczenia  wiem,  że  najlepsze  są  spotkania  z  innymi  

ludźmi. 

 

Organizowaliśmy także szkolenia międzypokoleniowe. Brały w nich udział i osoby starsze i młodzież 

szkolna. Szkolenia dotyczyły komunikacji, relacji interpersonalnych, ale były też zajęcia praktyczne, 

np. na temat wolontariatu na rzecz niewidomych. Krystyna Kowalska:  Pracując wśród młodzieży,  

czujemy się potrzebni. Wzajemnie się uzupełniamy i uczymy od siebie – my dzielimy się naszą pasją  

i doświadczeniem życiowym, a oni przekazują nam swoją pozytywną energię. Trzeba przyznać, że  

pracując z młodymi osobami, w ogóle nie odczuwamy różnicy wiekowej, jaka nas dzieli.

W  efekcie  projektów  kilkudziesięciu  seniorów  rozpoczęło  swoją  przygodę  z  wolontariatem 

w organizacjach z regionu.

Happening z WOŚPem

We  wrześniu  wspólnie  z  WOŚPem 

przeprowadziliśmy  w  Katowicach  na  Mariackiej 

happening „Cała Polska uczy ratować”. Uczniowie 

klas  1-3  pokazywali  przechodniom,  jak  udzielać 

pierwszej  pomocy.  Happening  był  częścią 

ogólnopolskiej akcji, w której poza WOŚPem brały 

udział inne regionalne centra wolontariatu.

Śląska Gala Wolontariatu

Jesienią jak co roku organizowaliśmy regionalną 

edycję  konkursu  „Barwy  Wolontariatu”. 

W grudniu  na  Śląskiej  Gali  Wolontariatu 

wręczyliśmy  statuetki  Wolontariuszom  Roku. 

Tym razem przyznaliśmy dwa pierwsze miejsca. 

Mateusz  Przybyła  ze  Stowarzyszenia  Aktywne 

Życie  pomaga  drużynie  rugby  na  wózkach. 
Klub Młodego Wolontariusza



Zaczynał  jako  fotograf,  później  stał  się  serwisantem,  a  wreszcie  konstruktorem  wózków.  Klub 

Młodego Wolontariusza w Lublińcu działa przy Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 3. Rodzice z 

dziećmi  wspólnie  podejmują  działania  na  rzecz  innych:  zbierają  gry  dla  dzieci  z  lublinieckiego 

szpitala opiekują się dziećmi niepełnosprawnymi, wspierają dom dziecka.

Laureaci śląskiej edycji Barw Wolontariatu znaleźli się w gronie dziesięciu nominowanych do tytułu 

Wolontariusza Roku 2013 w kraju.

Sieć Centrów Wolontariatu

Stowarzyszenie brało udział w projekcie Centrum Wolontariatu w Warszawie i Ogólnopolskiej Sieci 

Centrów  Wolontariatu,  w  którym  powstały  standardy  działania  centrów.  W  2013  roku 

odwiedziliśmy  siedem  lokalnych  centrów  z  naszego  regionu,  w  których  przeprowadziliśmy 

superwizje pod kątem spełniania wcześniej określonych standardów.

Projekty

W 2013 roku realizowaliśmy następujące projekty:

• Katowice miastem wolontariatu,  Szkolne Inicjatywy Obywatelskie 2013,  Śląskie Barwy 

Wolontariatu,  IV  Katowickie  Dni  Organizacji  Pozarządowych –  współfinansowane  z 

budżetu Miasta Katowice,

• Wolontariat bez barier – program pilotażowy wolontariatu osób 60+ w województwie 

śląskim oraz  Centrum Wolontariatu Seniorów –  współfinansowane  przez Ministerstwo 

Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Aktywizacji Osób Starszych

• Centrum  Wolontariatu  Szkolnego (partnerstwo  ze  Stowarzyszeniem  na  rzecz  Rozwoju 

Społeczności  Lokalnej  „Mocni  Razem”)  -  współfinansowany  przez  Szwajcarię  w  ramach 

szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi w Unii Europejskiej.

• VOLMANEL – w ramach programu Komisji Europejskiej „Leonardo da Vinci”

Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu

ul. Warszawska 19 40-009 Katowice

katowice@wolontariat.org.pl 

Tel. 502 771 669

KRS: 0000290674


