
STOWARZYSZENIE 

REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU W KRAKOWIE 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI W 2016 ROKU 

 

 

PROJEKTY 

Centrum Obywatelskie - to projekt partnerski, który realizowaliśmy we współpracy z Fundacją 

Biuro Inicjatyw Społecznych oraz Stowarzyszeniem Pracownia Obywatelska. Naszym działaniem 

było prowadzenie Biura Pośrednictwa Wolontariatu w strukturach Centrum Obywatelskiego.  

W 2016 roku zrekrutowaliśmy ponad 250 wolontariuszy i pozyskaliśmy 68 ofert  wolontariatu 

stałego i akcyjnego. Zainicjowaliśmy także spotkania grupy wymiany doświadczeń koordynatorów 

wolontariatu. Projekt był współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków. 

 

Działaj z nami – Seniorami! – w ramach projektu zorganizowaliśmy konkurs dla grup seniorów, 

którzy przy wsparciu merytorycznym trenerów tworzyli i przeprowadzali akcje wolontariackie  

w swoich środowiskach. Akcje realizowane były w czterech miejscowościach: Kocmyrzowie, 

Oświęcimiu, Siedlcu i Skale. Wszystkie akcje różniły się od siebie zarówno tematyką, jak i czasem 

ich trwania. Pierwsze miejsce w konkursie otrzymała grupa nieformalna seniorów z Siedlca, 

pozostałe trzy grupy otrzymały wyróżnienia. Na naszej stronie www.wolontariat.org.pl/krakow 

oraz portalu www.wolontariat-malopolska.pl znajdują się relacje z akcji stworzone przez liderów  

i członków poszczególnych grup seniorów – zachęcamy do ich przeczytania!  

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. 

 

http://www.wolontariat.org.pl/krakow
http://www.wolontariat-malopolska.pl/


May the heART be with you - we współpracy ze słoweńską organizacją Mladinski Center Zagorje 

ob Savi zorganizowaliśmy w lipcu 2016 wymianę, której głównym tematem była ekspresja poprzez 

muzykę i sztukę. W projekcie wzięło udział 25 uczestników z Polski, Włoch, Portugalii  

i Słowenii. Wymiana została zrealizowana w ramach programu Erasmus+ Młodzież. 

 

Senior w akcji - na wolontariat nigdy nie jest za późno - to kontynuacja działań aktywizujących 

małopolskich seniorów do pracy społecznej w postaci wolontariatu. W ramach projektu 

zrealizowaliśmy dwa cykle szkoleniowe: podstawowy dla rozpoczynających aktywność społeczną 

oraz zaawansowany - pogłębiający wiedzę już aktywnych seniorów. Ponadto w ramach działań 

motywujących zorganizowaliśmy wizytę studyjną do warszawskich placówek aktywnie 

współpracujących z wolontariuszami oraz akcję społeczną we współpracy z Tatrzańskim Parkiem 

Narodowym. Entuzjazm do działalności wolontariackiej wzbudziliśmy w sercach 28 małopolskich 

seniorów. Zadanie zostało zrealizowane w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności 

Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. 

 

Młodzież w działaniu – rozwój wolontariatu w małopolskich szkołach - w ramach tego projektu 

zorganizowaliśmy cykl szkoleniowy “Akademia Koordynatora Szkolnego Klubu Wolontariusza”.  

W działaniach uczestniczyło 14 nauczycieli z Małopolski z miejscowości: Proszówki, Biały Dunajec, 

Rybna, Naprawa, Sucha Beskidzka, Kasina Wielka, Pogwizdów, Siemiechów, Łapanów, Sucha, 

Spytkowice, Kasinka Mała, Chrzanów i m. Kraków. Projekt był realizowany przy wsparciu 

finansowym Województwa Małopolskiego. 



 
 

DODATKOWE DZIAŁANIA 

Wolontariat MEN’S EHF EURO 2016 POLAND - nasze stowarzyszenie było operatorem 

wolontariatu w Krakowie podczas Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn. Do naszych zadań 

należała rekrutacja, szkolenia i koordynacja wolontariuszy podczas meczy rundy wstępnej, głównej 

oraz meczy półfinałowych i finału rozgrywek w Tauron Arena Kraków. W działania 

zaangażowanych było ponad 200 wolontariuszy. 



W roku 2016 gościliśmy kilka grup w ramach wizyt studyjnych. Były to osoby aktywnie działające 

na rzecz sektora społecznego z Francji, przedstawiciele organizacji senioralnych  

z Danii, aktywni wolontariusze z Czech i Słowacji, koordynatorzy Szkolnych Klubów Wolontariusza 

oraz młodzi wolontariusze z Nowego Sącza. 

 

18 listopada br. współorganizowaliśmy wyjątkowe wydarzenie - Noc w dawnej Fabryce Guzików. 

Nazwa nawiązywała do fabryki, która mieściła się kiedyś w naszej kamienicy. W przygotowanie  

i realizację wydarzenia zaangażowane były wszystkie organizacje mające siedzibę przy  

ul. Krasickiego 18. Dla mieszkańców zorganizowaliśmy quiz o wolontariacie zachęcający do 

podejmowania aktywności społecznej. 

 

 
 

WSPÓŁPRACA 

W kończącym się już, 2016 roku, współpracowaliśmy z przedstawicielami wszystkich trzech 

sektorów: administracji, organizacji pozarządowych oraz biznesu. 

 

Promując wolontariat zagraniczny razem z Internationale Jugendgemeinschadtsdienste e. V. 

(Międzynarodowa Organizacja Młodzieżowa) - 14 kwietnia 2016 w Krakowie zorganizowaliśmy po 

raz kolejny spotkanie informacyjne dotyczące programu: Wolontarystyczny Rok Socjalny (FSJ)  

w Niemczech. 

 



Na zaproszenie kilku małopolskich firm uczestniczyliśmy w procesie tworzenia i wdrażania 

programu wolontariatu pracowniczego.  

 

Podejmowaliśmy także działania służące integracji krakowskich i zagranicznych wolontariuszy. 

1.12.2016 po raz kolejny wspólnie z Internationaler Bund Polska świętowaliśmy obchody 

Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. W wydarzeniu brało udział około 50 polskich  

i zagranicznych wolontariuszy. 

 

 
 

 

Liczymy, że kolejny rok będzie równie bogaty w projekty i inicjatywy promujące wolontariat. 

 

 

Zapraszamy do współpracy! 

 

Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie 

www.wolontariat.org.pl/krakow 
www.facebook.com/wolontariatkrakow 

krakow@wolontariat.org.pl 

http://www.wolontariat.org.pl/krakow
http://www.facebook.com/wolontariatkrakow
mailto:krakow@wolontariat.org.pl

