Sprawozdanie merytoryczne za 2016 rok
Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu
Celem Stowarzyszenia jest rozwój wolontariatu w województwie śląskim. Stowarzyszenie realizuje ten cel w
szczególności poprzez:
•

prowadzenie biura pośrednictwa wolontariatu,

•

szkolenia dla wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu,

•

wsparcie dla szkolnych klubów wolontariatu,

•

promowanie idei wolontariatu,

•

koordynowanie wolontariatu na eventach,

•

organizowanie konkursu na Wolontariusza Roku i corocznej Śląskiej Gali Wolontariatu.

Najważniejsze działania w 2016 roku:
1. Koordynacja wolontariatu na eventach
W styczniu w czterech miastach w Polsce odbywały się Mistrzostwa Europy w Piłce Ręcznej MEN’s EHF
EURO 2016. My koordynowaliśmy grupę 200 wolontariuszy w Katowicach. Październik to z kolei PKO
Silesia Marathon i wyzwanie skoordynowania prawie 600 wolontariuszy. Dzięki tym wydarzeniom
poznaliśmy wiele wspaniałych osób, z którymi mamy nadzieję jeszcze nieraz współpracować. A jak było?
Tak komentował „Trapez” (Arkadiusz Winiatorski) – lider wolontariuszy informacyjnych:
Przez blisko tydzień Spodek po brzegi wypełniony był pozytywną energią, a napędzany sportowymi emocjami
prawie wzbił się w powietrze. Być częścią tego wydarzenia było prawdziwym zaszczytem i przygodą.
Pracować w tak genialnej grupie wolontariuszy i organizatorów, których nigdy nie opuszczał dobry humor, a
śmiechem miażdżyli najtrudniejsze chwile, to prawdziwa przyjemność! A inspiracja i motywacja, którą
wzajemnie się dzieliliśmy, jeszcze długo będzie mnie napędzać do działania
2. Centrum Organizacji Pozarządowych
Regionalne Centrum Wolontariatu w Katowicach jest partnerem projektu „Katowickie Centrum Organizacji
Pozarządowych” prowadzonego przez Stowarzyszenie Most, współfinansowanego z budżetu Miasta
Katowice. W 2016 roku zorganizowaliśmy ponad dwadzieścia szkoleń i spotkań zarówno dla wolontariuszy,

jak i koordynatorów wolontariatu. Były szkolenia z zarządzania wolontariatem, z animacji zabaw dla dzieci,
wolontariatu na rzecz osób z niepełnosprawnościami i wiele więcej. Udzieliliśmy także około 100 porad i
pośredniczeń dla wolontariuszy oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.
3. Wolontariat szkolny, czyli Polichrom i… nie tylko
Polichrom to projekt grywalizacyjny dla szkolnych klubów wolontariatu. Wprowadziliśmy do wolontariatu
elementy znane z gier: misje, wyzwania, taski, fabułę. Efekty? W samym 2016 grupy wolontariuszy z
czterdziestu szkół zorganizowały ponad osiemdziesiąt różnych akcji. Wśród nich m.in.: wolontariusze z
Rybnika myli okna osobom starszym i samotnym, uczniowie z Żywca zorganizowali świąteczne spotkanie
na rynku miasta, a w Tychach zorganizowali kampanię „Gimbus to nie łobuz” przełamującą stereotypy
wobec uczniów gimnazjów.
Trzecia edycja Polichromu trwa! Ale też Polichrom to nie jedyny projekt, w którym współpracowaliśmy ze
szkołami. W projekcie Szkolne Wolontariaty m.in. stworzyliśmy kolejne multimedialne tutoriale, czyli
filmiki instruktażowe pokazujące, jak zorganizować akcję przy szkole.
Projekt „Gra w wolontariat” współfinansowany w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Projekt „Szkolne Wolontariaty” współfinansowany z funduszy Ministerstwa Edukacji Narodowej.
4. Działania antydyskryminacyjne
Motywem przewodnim jednej z misji w Polichromie była tolerancja i antydyskryminacja. Animatorki
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antydyskryminacyjne, a następnie uczniowie w ramach szkolnych klubów wolontariatu organizowali akcje w
temacie. Przykładowo: wolontariusze z Żor namówili radnych miasta do podpisania specjalnie
przygotowanej deklaracji przeciwko mowie nienawiści, a lublinieccy gimnazjaliści nagrali piosenkę pt.
„Hamulec przeciwko hejtowi”.
5. #ŚląskieWolontariaty
Jednym z naszych ważnych celów jest promowanie wolontariatu. M.in. w mediach społecznościowych.
W 2016 roku postawiliśmy na Instagram. Relacjonowaliśmy w tym serwisie wolontariat na Euro 2016,
prowadziliśmy cykl #TwarzeWolontariatu, repostowaliśmy #NajlepszeZdjęciaWolontariuszy, a we wrześniu i
październiku zachęcaliśmy wolontariuszy do dzielenia się swoim wolontariatem z hashtagiem
#ŚląskieWolontariaty. Spot z wybranymi zdjęciami został wyświetlony w styczniu 2017 w katowickich

autobusach. W ramach projektu odbył się także happening podczas Festiwalu Organizacji Pozarządowych.
Projekt #Wolontariat współfinansowany z budżetu Miasta Katowice.
6. Śląska Gala Wolontariatu
5 grudnia – w Międzynarodowym Dniu Wolontariatu – zorganizowaliśmy Galę w Bibliotece Śląskiej.
Podczas Gali m.in. rozstrzygnęliśmy regionalną edycję konkursu „Barwy Wolontariatu”, podsumowaliśmy
kampanię #ŚląskieWolontariaty oraz po raz pierwszy przyznaliśmy tytuł Ambasadora Wolontariatu.
Projekt współfinansowany z budżetu Miasta Katowice.

