
STOWARZYSZENIE 

REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU  

W KRAKOWIE 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  

ZA 2017 ROK 
 

PROJEKTY 

 

GOOD DEEDS DAY POLSKA 

Good Deeds Day to wydarzenie o charakterze międzynarodowym, które angażuje wolontariuszy  

z lokalnych organizacji pozarządowych w dodatkowe działania na rzecz innych. To święto, którego 

ideą jest niesienie dobra poprzez dobre uczynki dla innych i całej planety. Organizowane jest od 10 

lat, tylko w 2017 roku zaangażowanych zostało 2 miliony wolontariuszy w ponad 93 krajach. Nasze 

Stowarzyszenie, we współpracy z Lokalnymi Centrami Wolontariatu z Małopolski, przeprowadziło 

jego pierwszą edycję na terenie naszego kraju. W trakcie pierwszej polskiej edycji udział wzięło 

ponad 3.200 wolontariuszy w 55 różnych akcjach dobroczynnych na terenie Małopolski. 

 

Istotą wydarzenia są akcje dobroczynne, które odpowiadają na realne potrzeby innych ludzi  

i naszego środowiska. Akcje dobroczynne to współpraca i działanie. Dzięki wspólnej pracy chcemy 



zmieniać świat na lepsze. W 2017 roku tematyka akcji była różnorodna, zainteresowaniem cieszyły 

się na przykład: 

●  sadzenie kwiatów, krzewów i drzew, sprzątanie terenów zielonych 

●  zbiórki dla bezdomnych zwierząt w schronisku 

●  odmalowywanie budynków wymagających remontu 

●  spędzanie czasu i odwiedziny osób starszych 

●  wspólne gotowanie z osobami niepełnosprawnymi 

●  zbiórki książek, materiałów biurowych, żywności dla potrzebujących 

Więcej informacji można przeczytać na portalu wolontariat-malopolska.pl, który jest prowadzony 

przez nasze Stowarzyszenie: www.wolontariat-malopolska.pl/gddpolska.html oraz na fanpage’u:  

www.facebook.com/gddpolska/. 

 

ROZWIJAMY WOLONTARIAT SENIORÓW W MAŁOPOLSCE 

“Rozwijamy wolontariat seniorów w Małopolsce” to kontynuacja konkursu “Działaj z nami  

- Seniorami” z 2016 roku. W ramach projektu realizowanego w 2017 roku współpracowaliśmy  

z czterema dziesięcioosobowymi grupami, które wzięły udział w licznych działaniach: wyjeździe 

integracyjnym do Zakopanego, szkoleniach, warsztatach, akcjach wolontariackich, a wreszcie  

w wizycie studyjnej w Warszawie.  

 

Całość projektu zakończyło spotkanie podsumowujące - Forum Aktywnych Seniorów  

- podczas którego nasi uczestnicy mogli się spotkać, wymienić doświadczeniami, a także opowiedzieć 
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pozostałym grupom o przeprowadzonych przez siebie akcjach wolontariackich. Przy wsparciu 

merytorycznym trenerów grupy stworzyły i przeprowadziły akcje wolontariackie w swoich 

środowiskach. Akcje realizowane były w czterech miejscowościach: Kluczach, Oświęcimiu, Nowym 

Targu oraz w Siedlcu. Dwie spośród czterech grup - z Oświęcimia oraz Siedlca, wzięły po raz drugi 

udział w proponowanych przez nas działaniach, aby dowiedzieć się jeszcze więcej o tym, jak działać 

w swoich społecznościach lokalnych. Wszystkie akcje różniły się od siebie zarówno tematyką, jak  

i czasem ich trwania. Pierwsze miejsce w konkursie otrzymała grupa z Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku w Oświęcimiu, zaś wyróżnienie otrzymała grupa “seniorzy 60+”, działająca przy 

Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Kluczach. Na naszych stronach internetowych znajdują się relacje 

z akcji stworzone przez liderów i członków poszczególnych grup seniorów – zachęcamy do ich 

przeczytania! Projekt zrealizowano przy dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy  

i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób 

Starszych na lata 2014-2020. 

 

POZNAJ, DECYDUJ, DZIAŁAJ! 

W ramach projektu “Poznaj, decyduj, działaj!” realizowanego przy wsparciu finansowym Funduszu 

Inicjatyw Obywatelskich współpracowaliśmy z pięcioma szkołami z terenu Małopolski, wybranymi 

podczas trzyetapowej rekrutacji, którą przeprowadziliśmy w maju 2017 roku. Do projektu 

zakwalifikowane zostały szkoły z miejscowości: Rybna, Kasina Wielka, Kraków, Proszówki  

i Pogwizdów.  

 

Jeszcze przed końcem roku szkolnego kadra pedagogiczna z wybranych szkół wzięła udział  

w dwudniowym szkoleniu w Krakowie. Po wakacjach, zaraz na początku września ruszyliśmy  

z warsztatami dla młodzieży! Na cały projekt składał się cykl warsztatów dla uczniów - z każdej 



szkoły w całym cyklu warsztatów uczestniczyło piętnaście osób. To ta grupa w dalszym ciągu była 

odpowiedzialna za przygotowanie diagnozy, na podstawie której poznali lokalne potrzeby  

i przeprowadzili akcję społeczną odpowiadającą na dane problemy. Oprócz uczniów do projektu 

zostali zaangażowani także członkowie rodzin młodzieży szkolnej - zależało nam, by akcje społeczne 

były tworzone międzypokoleniowo, był to także element integrujący rodziców z młodzieżą  

i kadrą pedagogiczną. Cykl szkoleń zakończył się na początku października i od tego czasu, to 

uczniowie czuwali nad przeprowadzeniem diagnozy, koncepcją akcji i jej organizacją! Wszystkie akcje 

odbyły się na przestrzeni października i listopada, a relacje z każdej z nich można przeczytać na 

naszych stronach internetowych. Podsumowaniem tych kilkumiesięcznych przygotowań, a przede 

wszystkim doskonałą okazją do poznania się wszystkich uczestników było spotkanie 

podsumowujące, które odbyło się w połowie grudnia w Nowej Hucie w Krakowie. Podczas 

spotkania każda ze szkół miała okazję przedstawić swoją akcję, spędziliśmy wspólnie czas na sali 

kinowej i na finał - wyłoniliśmy zwycięską szkołę! Więcej o spotkaniu podsumowującym można 

przeczytać na naszej stronie: http://wolontariat.org.pl/krakow/news6145/. 

 

WOLONTARIAT MA SENS! 

Projekt “Wolontariat ma sens!” został zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa 

Małopolskiego. Jego główną częścią był organizowany przez nas już po raz siódmy konkurs “Barwy 

Wolontariatu”, którego celem jest wyłonienie najbardziej aktywnych wolontariuszy  

z regionu Małopolski.  

 

Finałem konkursu była Gala Wolontariatu, która odbyła się w połowie grudnia 2017 roku  

w krakowskim kinie ARS. W ramach projektu zorganizowaliśmy także szereg szkoleń dla nauczycieli 

z różnych miejscowości z Małopolski (Chrzanów, Wadowice, Tarnów, Kraków), podczas których 
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przedstawiciele kadry pedagogicznej zdobywali wiedzę, jak angażować młodzież szkolną  

w wolontariat. Oprócz szkoleń dla nauczycieli, przeprowadziliśmy także zajęcia edukacyjne dla 

uczniów z kilku wybranych małopolskich szkół. Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się, dlaczego 

warto zostać wolontariuszem. 

 

ŚWIĘTO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. KRAKOWSKI FESTIWAL ORGANIZACJI 

POZARZĄDOWYCH 

Projekt „Święto Organizacji Pozarządowych. Festiwal Krakowskich Organizacji Pozarządowych” to 

zadanie zrealizowane wspólnie przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych, Federację Małopolska 

Pozarządowa oraz Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie. Projekt był 

finansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków i w jego ramach zorganizowane zostały m.in.: 

debata, kampania informacyjno-edukacyjna, I Bal Krakowskich Organizacji Pozarządowych oraz 

Tydzień Otwarty Organizacji. Nasze Stowarzyszenie odpowiedzialne było za koordynację pracy 

wolontariuszy. 

 

DZIAŁANIA DODATKOWE  

 

BIURO POŚREDNICTWA WOLONTARIATU  

W 2017 roku pomogliśmy 372 osobom znaleźć miejsce do pełnienia wolontariatu oraz pozyskaliśmy 

30 nowych ofert wolontariatu stałego i akcyjnego w krakowskich organizacjach pozarządowych  

i instytucjach. 

 



GRUPA WYMIANY DOŚWIADCZEŃ KOORDYNATORÓW WOLONTARIATU  

spotkania zapoczątkowane w projekcie Centrum Obywatelskie kontynuowaliśmy także po jego 

zakończeniu. W 2017 roku odbyło się 3 spotkania, podczas których rozmawialiśmy o roli 

koordynatora wolontariatu, o zarządzaniu wolontariuszami podczas wydarzeń akcyjnych oraz  

o pozyskiwaniu środków na promowanie i organizowanie wolontariatu. 

 

 

WSPÓŁPRACA 

W 2017 roku, współpracowaliśmy z przedstawicielami wszystkich trzech sektorów: administracji, 

organizacji pozarządowych oraz biznesu promując ideę wolontariatu w Krakowie i w Małopolsce. 

W dniu 8 grudnia 2017 roku nasza przedstawicielka uczestniczyła w spotkaniu Ogólnopolskiej Sieci 

Centrów Wolontariatu.  

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY! 

REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU W KRAKOWIE 

WWW.WOLONTARIAT.ORG.PL/KRAKOW 

WWW.WOLONTARIAT-MALOPOLSKA.PL 

WWW.FACEBOOK.COM/WOLONTARIATKRAKOW 

KRAKOW@WOLONTARIAT.ORG.PL  
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