
Sprawozdanie merytoryczne z działań Stowarzyszenia

Regionalne Centrum Wolontariatu 

za rok 2015

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 także żeby organizacje i instytucje były jak najlepiej

przygotowane do współpracy z wolontariuszami. Regionalne Centrum Wolontariatu w Katowicach

jest członkiem Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu.

Najważniejsze działania / projekty w 2015 roku:

1. Pośrednictwo wolontariatu i szkolenia

Przez cały rok prowadziliśmy  pośrednictwo wolontariatu – zarówno stacjonarne w biurze przy

ul. Warszawskiej  19,  jak  też  internetowe.  Oferty  wolontariatu  w  różnych  organizacjach

pozarządowych i instytucjach publicznych pojawiały się na stronie www.slaskie-wolontariat.org.pl,

udostępnialiśmy je także poprzez mailing bezpośredni oraz kanały w mediach społecznościowych.

Dzięki  stacjonarnemu  pośrednictwu  wolontariat  podjęło  ok.  100  osób,  dzięki  pośrednictwu

internetowemu – prawdopodobnie o wiele więcej.

Dbając o wysoką jakość wolontariatu w województwie śląskim organizowaliśmy także szkolenia: 

dla nowych wolontariuszy „Wolontariat w pierwszych krokach” (3 szkolenia), a dla koordynatorów

wolontariatu  –  szkolenie  z  zakresu  zarządzania  wolontariatem  w  organizacji  /  instytucji.

Z koordynatorami spotykaliśmy się także na spotkaniach tematycznych dotyczących takich kwestii

jak motywowane wolontariuszy czy organizowanie wolontariatu akcyjnego.

Pośrednictwo,  spotkania  i  szkolenia  prowadziliśmy  w  ramach  projektu  „Katowickie  Centrum

Wolontariatu” współfinansowanego z budżetu miasta Katowice. 

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


2. Projekt „Wolontariat? Gram w to!” i gra Polichrom

1000 wolontariuszy i ponad 100 zorganizowanych akcji – to efekty gry Polichrom dla szkolnych

klubów wolontariatu w 2015 roku!

Pierwsza edycja rozpoczęła się w grudniu 2014 roku i trwała do czerwca 2015. Druga rozpoczęła

się w październiku 2015. Naszym celem jest to, żeby zachęcić młodzież szkolną z województwa

śląskiego do wolontariatu.

 

O co chodzi w grze? Uczestnicy realizują 3 duże misje, wiele mniejszych wyzwań oraz szybkich

zadań – tzw. tasków. Wszystkie są w jakiś sposób powiązane z wolontariatem.

Realizując misje,  uczniowie organizowali  akcje wolontariackie takie jak:  koncerty charytatywne,

pikniki integracyjne czy zamalowywanie rasistowskich haseł na murach. W ramach wyzwań m.in.

nagrywali krótkie filmiki, szukali w swojej okolicy aktywnych seniorów, zachęcali do wolontariatu

chłopaków.

Szkolne kluby wolontariatu za realizację misji, wyzwań i tasków otrzymują punkty. Ranking drużyn

jest dla wolontariuszy dodatkową motywacją do działania.

Wszystkie podstawowe informacje o grze, w tym zasady, fabuła, misje i  wyzwania czy ranking

drużyn  znajdują  się  na  stronie  www.polichrom.pl.  W serwisie  każda ze  szkół  ma także swoją

podstronę, na której zamieszcza aktualności dotyczące działań wolontariuszy.

Akcje organizowane przez uczniów znajdują odzwierciedlenie w wirtualnym świecie gry. W skrócie:

uczestnicy poprzez wolontariat  wytwarzają  życiodajny pierwiastek  – Polichrom.  Jest  on swego

rodzaju antidotum dla Monochromu – toksycznego pierwiastka, który zagraża naszej cywilizacji.

W grze  pojawiają  się  m.in.  Polska  Agencja  Syntezy  Polichromu,  profesorowie:  Składkowski

i Eisenkosch, a także niemiecki piosenkarz Kurt Jagermeister.

Jakie akcje zorganizowali uczestnicy Polichromu w 2015 roku? Wolontariusze z Bytomia zaprosili

dzieci do udziału w bajkowej grze terenowej. Z udziałem ogrów, smerfów czy Królewny Śnieżki.

W Żorach uczniowie nagrali wspólnie z seniorami teledysk międzypokoleniowy. A w Tychach…na

murze szkoły powstał mural. Był on gestem solidarności z osobami cierpiącymi na zespół Downa.



A jak udział w grze oceniają sami młodzie wolontariusze? Kasia Kloc z Gimnazjum nr 2 w Żorach

tak podsumowała I edycję:  W czasie gry Polichrom przede wszystkim cała nasza grupa świetnie

się  bawiła.  Pomimo  tego,  że  było  strasznie  dużo  roboty,  wszyscy  jeszcze  mocniej  się

zakumplowaliśmy  zagraliśmy. Wszyscy starali się wykonywać wszystko jak najlepiej i dzięki temu

nauczyliśmy się odpowiedzialności  i  systematyczności.  Wykonaliśmy pełno zdjęć i  dzięki  temu

mamy uwiecznione nasze wspomnienia.  Nie wiem,  co jeszcze dodać,  bo w sumie to emocje,

przeżycia i przede wszystkim satysfakcja są nie do opisania.

 

W  ramach  projektu  odbywały  się  także  spotkania  animacyjne  oraz  informacyjno-promocyjne

w szkołach (ponad 200 spotkań), a także 4 webinaria dla wolontariuszy.

Polichrom  jest  jednym  z  pierwszych  w  naszym  kraju  przykładów  wykorzystania  grywalizacji

w wolontariacie.

3. Festiwal Otwarcia nowej siedziby Muzeum Śląskiego

Festiwal Otwarcia nowej siedziby Muzeum Śląskiego, który odbył się w ostatni weekend czerwca,

był niezwykle ważnym wydarzeniem w regionie. Jako Regionalne Centrum Wolontariatu byliśmy

jego częścią – odpowiadaliśmy za koordynację wolontariuszy na imprezie. Zrekrutowaliśmy prawie

100  osób,  które  przeszkoliliśmy,  a następnie  w  dniach  wydarzenia  wspólnie  z  pracownikami

Muzeum koordynowaliśmy ich działania. Przy realizacji tego zadania wypracowaliśmy także model

współpracy  z  wolontariuszami  obejmujący  organizację  i  koordynację  ich  działań  w  trybie

wolontariatu akcyjnego. 

4. Festiwal Organizacji Pozarządowych

Już od kilku  lat  w Katowicach we wrześniu  regularnie  odbywa się  święto  trzeciego sektora  –

Festiwal Organizacji Pozarządowych. Regionalne Centrum Wolontariatu było partnerem projektu,

a w ramach partnerstwa byliśmy odpowiedzialni za rekrutację, szkolenia i koordynowanie działań

wolontariuszy. Do współpracy przy FOP zaangażowaliśmy grupę 25 wolontariuszy. 



5. Men's EHF EURO 2016 Poland

Regionalne  Centrum  Wolontariatu  było  odpowiedzialne  za  koordynację  wolontariatu  podczas

Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej w Katowicach. W ramach przygotowań do imprezy w 2015

roku przeprowadziliśmy promocję wolontariatu oraz rekrutację – ze zgłoszonych niemal 350 osób

wybraliśmy grupę prawie 200 wolontariuszy. Co ważne – do procesu rekrutacji zaangażowaliśmy

grupę  wolontariuszy  rekruterów,  którzy  przez  3  tygodnie  wspierali  nas  podczas  rozmów

rekrutacyjnych.  W listopadzie zorganizowaliśmy we współpracy ze Związkiem Piłki Ręcznej cykl

szkoleń dla wolontariuszy w tym grę miejską dotyczącą topografii i atrakcji turystycznych miasta

Katowice, w grudniu rozpoczęliśmy już działania operacyjne (uczestniczyliśmy w spotkaniach dot.

organizacji  EURO,  przygotowaliśmy  grafiki  zaangażowania  wolontariuszy,  podejmowaliśmy

działania  promocyjne)  a  w  styczniu  zaangażowaliśmy  się  bezpośrednio  w  organizację

i koordynację  działań  wolontariuszy  podczas  fazy  turniejowej.  W  lutym  dla  zaangażowanych

wolontariuszy przygotowaliśmy imprezę podsumowującą.

6. Kopalnia Wolontariatu

Kopalnia  Wolontariatu  to  projekt  organizowany przez  Fundację  Iskierka,  w którym Regionalne

Centrum  Wolontariatu  było  partnerem.  W  ramach  projektu  wolontariusze  ze  szkół

ponadgimnazjalnych organizowali akcje na rzecz oraz wspólnie z dziećmi chorymi onkologicznie.

W  trakcie  projektu  zaangażowaliśmy  się  głównie  w  koordynację  działań  wolontariuszy:

stworzyliśmy 3 grupy wolontariuszy (w każdej ok. 20 osób), które działały na 3 śląskich dziecięcych

oddziałach  onkologicznych  (Katowice,  Zabrze,  Chorzów).  W  ciągu  20  miesięcy  wolontariusze

przygotowali  i  poprowadzili  ok.  45 warsztatów dla  dzieci,  ponadto  włączyli  się  w duze  eventy

organizowane  przez  Fundację  Iskierka,  np.  w  koncert  dziecięcej  orkiestry  onkologicznej  czy

konferencji naukowych, sympozjów medycznych czy też balów karnawałowych. Sami zaplanowali

i przygotowali  piknik  integracyjny  i  bajkową  grę  terenową  nazwaną  „Iskierkową  Krainą  Bajek”.

Efektem projektu  jest  model  współpracy z  wolontariuszami,  który będzie  wdrażany w fundacji.

Poza tym – grupa młodych wolontariuszy postanowiła kontynuować współpracę z fundacją nawet

po zakończeniu projektu. 

7. Współpraca z organizacjami z Mołdawii

W  Regionalnym  Centrum  Wolontariatu  w  Katowicach  postanowiliśmy  podzielić  się  polskimi



doświadczeniami  z  organizacjami  z  mołdawskich  Bielc,  które  chciałyby  założyć  centrum

wolontariatu i rozpromować ideę wolontariatu. Do współpracy zaprosiliśmy też centra z Warszawy

i Lublina, które są partnerami projektu.

 

Projekt rozpoczął się w styczniu 2015 i trwał do września. Był współfinansowany z Programu RITA

realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

 

W kwietniu przedstawiciele organizacji  pozarządowych z różnych regionów Mołdawii  odwiedzili

nasz kraj:  byli  w Warszawie oraz  w Katowicach.  W stolicy dowiedzieli  się,  jak  działają  centra

wolontariatu  w  Polsce  na  przykładzie  Warszawy  i  Lublina,  zapoznali  się  z  polskim  prawem

dotyczącym  wolontariatu  oraz  zobaczyli  jak  funkcjonuje  Sieć  Centrum  Wolontariatu.

W Regionalnym Centrum Wolontariatu w Katowicach opowiadaliśmy m.in. o promocji wolontariatu

oraz aktywizacji młodzieży i seniorów.

 

Kolejnym  istotnym  wydarzeniem  projektu  była  wizyta  przedstawicieli  centrów  wolontariatu

z Katowic, Warszawy i Lublina w Mołdawii. Pierwszego dnia odbyło się spotkanie z urzędnikami

i wicemerem miasta Bielce. Drugi dzień to konferencja w Kiszynowie organizowana wspólnie przez

nas i partnerów mołdawskich.  Dariusz Pietrowski – prezes Centrum Wolontariatu w Warszawie –

opowiedział o polskim modelu centrum wolontariatu i sieci centrów, a nad perspektywami rozwoju

wolontariatu w Mołdawii  pracowali  uczestnicy metodą open space.  W konferencji  wzięli  udział

reprezentanci  mołdawskiego  trzeciego  sektora,  a  także  przedstawiciel  Ministerstwa  Młodzieży

i Sportu.

Projekt "Empowering volunteering Across Moldova" był finansowany w ramach programu Polsko-

Amerykańskiej Fundacji Wolności „Przemiany w Regionie” – RITA, realizowanego przez Fundację

Edukacja dla Demokracji.

8. Konkurs Barwy Wolontariatu i grudniowa gala

Jak co roku zorganizowaliśmy konkurs na wolontariusza roku Barwy Wolontariatu w województwie

śląskim. Wyniki zostały ogłoszone na Śląskiej Gali Wolontariatu 10 grudnia w Bibliotece Śląskiej.

Wolontariuszami roku zostali: grupa „wakacyjnych wolontariuszek” oraz Agnieszka Paterak.

 

„Wakacyjne  wolontariuszki”  w  lipcu  i  sierpniu  regularnie  odwiedzały  w  domach  osoby



z niepełnosprawnością intelektualną. Jak sobie radziły? - Super! Super! Super! - chwali Elżbieta

Piotrowska, prezes Stowarzyszenia Oligos. - Były spacery, czytanie bajek, oglądanie filmów dla

dzieci, układanie klocków. Damian uwielbia jeździć gokartem, więc dziewczyny, wychodząc z nim

na spacer, nie sadzały go na wózek, a na specjalnego, trójkołowego gokarta.  

 

Agnieszka  Paterak  jest  pomysłodawczynią  i  jednocześnie  koordynatorką  projektów społeczno-

edukacyjnych, np. „Bielsko-Biała, Żydzi bliżej nas” czy „Bielsko-Biała, historia bliżej nas”. Obecnie

pisze książkę  osobach polskiego i żydowskiego pochodzenia, które zapisały się na kartach historii

miasta. Agnieszka ma dopiero 19 lat!

Rozstrzygnięcie konkursu „Barwy Wolontariatu”  było najważniejszym, ale nie jedynym punktem

gali.  Podczas  panelu  dyskusyjnego   wolontariacie  akcyjnym  opowiadali:  Adam  Kowalski  -

wicedyrektor  Muzeum  Śląskiego,  Grzegorz  Wróbel  –  koordynator  wolontariatu  na  imprezach

sportowych,  Ewa Surowiec z Ars Cameralis  oraz Józef  Krzynówek – Wolontariusz Roku 2015

w Sosnowcu. Artystycznym urozmaiceniem był koncert Michała Błaszkiewicz i Wojciecha Margasa.

  

Projekt współfinansowany ze środków budżetu Miasta Katowice.

9. Ponadto w 2015 roku zorganizowaliśmy dwie wizyty studyjne:

-  we  współpracy  z  Urzędem  Miasta  Katowice  dla  przedstawicieli  niemieckich  organizacji

pozarządowych (dot. wolontariatu seniorów) 

-  we  współpracy z  Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach dla  przedstawicieli  organizacji

S.O.S Malta (dot. wolontariatu seniorów i aktywizacji społecznej osób w wieku 50 +) 


