
STOWARZYSZENIE 

REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU W KRAKOWIE 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2015 ROK  

  

PROJEKTY 

Senior z pasją – promocja i rozwój wolontariatu wśród osób starszych w Małopolsce - w ciągu 6 miesięcy udało 

nam się kompleksowo przygotować do przygody z wolontariatem 40 seniorów z całej Małopolski. 

Zorganizowaliśmy dla nich cykl warsztatów “Letnia Akademia Wolontariusza 60+” w Krakowie, Oświęcimiu  

i w Kętach oraz wizytę studyjną do Warszawy. Projekt był współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy  

i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. 

         

Rozwijamy Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie – to projekt, który pozwolił na rozwinięcie się 

naszego Centrum zarówno pod względem merytorycznym, jak i technicznym. Poprzez udział w szkoleniu 

członkowie stowarzyszenia nauczyli się jak planować rozwój własnej organizacji, a zakupiony sprzęt (urządzenie 

wielofunkcyjne, program księgowy i antywirusowy) umożliwił nam profesjonalne działanie. Projekt był 

współfinansowany ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – FIO Małopolska Lokalnie. 

Wolontariat ma sens! – Rozwój Małopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu – w ramach tego projektu 

promowaliśmy wolontariat w Małopolsce we współpracy z Lokalnymi Centrami Wolontariatu. Zrealizowaliśmy 

Małopolski Tydzień Wolontariatu, spotkania dla osób zainteresowanych działalnością woluntarystyczną   

i seminaria informacyjne o wolontariacie dla przedstawicieli organizacji i instytucji publicznych. Przyznaliśmy 

także certyfikaty Organizacji Przyjaznej Wolontariuszom oraz zorganizowaliśmy Małopolską Galę Wolontariatu. 

Projekt był realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. 

         

Centrum Obywatelskie - to projekt partnerski realizowany przez naszą organizację, Stowarzyszenie Pracownia 

Obywatelska oraz przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych. Działaniem Regionalnego Centrum Wolontariatu 

w Krakowie jest prowadzenie Biura Pośrednictwa Wolontariatu w strukturach Centrum Obywatelskiego.  

Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków. 



MIĘDZYNARODOWE WYMIANY MŁODZIEŻOWE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ 

 

Healthy’n’wealthy – we współpracy ze słoweńską organizacją Mladinski Center Zagorje ob Savi 

zorganizowaliśmy w lipcu 2015 wymianę, której głównym tematem był zdrowy tryb życia. W projekcie wzięło 

udział 25 uczestników ze Szkocji, Cypru, Chorwacji i Słowenii. 

Broadcast YOUTHself – w projekcie realizowanym w sierpniu 2015 w Turynie uczestnicy z Polski, Włoch  

i Hiszpanii poszerzali swoje kompetencje wykorzystując metody edukacji pozaformalnej.  

Wymiana została przygotowana we współpracy z włoską organizacją Banda Larga Associazione Culturale,  

a jej celem był rozwój umiejętności związanych z tworzeniem audycji radiowych i innych innowacyjnych metod 

komunikacji.  

 

     

Media&Social Networks: connecting people? We współpracy z francuską organizacją Association pour 

l’Accompagnement des Actions de Mobilité Internationale z Echirolles zorganizowaliśmy w listopadzie 2015 

wymianę dot. użyteczności oraz wzrostu popularności mediów społecznościowych. W projekcie wzięło udział  

20 młodych uczestników z Francji, Macedonii, Słowenii i Włoch. 

  

DODATKOWE DZIAŁANIA  

 

Wolontariat podczas MEN’S EHF Euro 2016 Poland – jesteśmy operatorem wolontariatu w Krakowie - Mieście 

Gospodarzu podczas Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn. Do naszych zadań należy rekrutacja, 

szkolenia i koordynacja 250 wolontariuszami podczas meczy rundy wstępnej, głównej oraz meczy półfinałowych 

i finału rozgrywek w Tauron Arena Kraków. 

Małopolska Sieć Centrów Wolontariatu – w czerwcu 2015 została powołana nieformalna sieć współpracy 

pomiędzy Centrami Wolontariatu w Małopolsce. Od początku uczestniczyliśmy w tym procesie, a obecnie 

jesteśmy współodpowiedzialni za koordynację działań służących promocji i rozwojowi idei wolontariatu  

w województwie.  

                       



Biuro Pośrednictwa Wolontariatu – w 2015 roku pomogliśmy 306 osobom znaleźć miejsce do pełnienia 

wolontariatu oraz pozyskaliśmy 36 nowych ofert wolontariatu stałego i akcyjnego w krakowskich organizacjach 

pozarządowych i instytucjach. 

Szkolenia - kontynuujemy działania edukacyjne w obszarze wolontariatu poprzez organizację spotkań 

informacyjnych dla kandydatów na wolontariuszy oraz seminariów i szkoleń dla koordynatorów dotyczących 

zarządzania wolontariuszami. W 2015 roku przeszkoliliśmy 180 kandydatów na wolontariuszy i 108 

koordynatorów wolontariatu w małopolskich organizacjach pozarządowych i instytucjach. 

Barwy Wolontariatu – co roku organizujemy wojewódzki etap ogólnopolskiego konkursu „Barwy Wolontariatu”, 

którego celem jest nagrodzenie aktywnych wolontariuszy. Wyniki konkursu ogłaszamy podczas Małopolskiej 

Gali Wolontariatu, na którą zapraszamy wszystkich zgłoszonych wolontariuszy i przedstawicieli placówek,  

w których działają. W 2015 roku zorganizowaliśmy dwie Gale: 14 stycznia podsumowaliśmy edycję z 2014 roku,  

a 30 listopada nagrodziliśmy wolontariuszy zgłoszonych do tegorocznej edycji. W obu wydarzeniach wzięło udział 

ponad 380 osób. 

                      

Certyfikacja Organizacja Przyjazna Wolontariuszom -  od 2011 roku przyznajemy certyfikaty organizacjom 

pozarządowym i instytucjom publicznym z terenu Małopolski, które w profesjonalny sposób współpracują  

z wolontariuszami. W 2015 roku kolejnych 10 placówek otrzymało certyfikat Organizacja Przyjazna 

Wolontariuszom. 

Wolontariat pracowniczy - uczestniczyliśmy w  procesie tworzenia programu Wolontariatu Pracowniczego  

w dwóch małopolskich firmach. 27.11.2015 podczas konferencji „Wolontariat pracowniczy – szansa dla NGO  

i biznesu” wygłosiliśmy wystąpienie nt. idei, celów i form wolontariatu pracowniczego w Polsce. 

 

WSPÓŁPRACA  

 

Jak co roku współpracowaliśmy z wieloma organizacjami, instytucjami oraz samorządami, m.in. z Urzędem 

Marszałkowskim Województwa Małopolskiego oraz z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim.  

Dla przedstawicieli organizacji prowadzących Centra Aktywności Seniora powołanych przez Urząd Miasta 

Krakowa przeprowadziliśmy 4.11.2015r. szkolenie z zarządzania wolontariatem. 

Jako przedstawiciel Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu we współpracy z firmami Microsoft, T-Mobile 

oraz Intel 28.03.2015 zorganizowaliśmy w Krakowie spotkanie poświęcone tematowi: „W jaki sposób 

nowoczesne technologie i urządzenia codziennego użytku mogą pomóc osobom starszym w aktywności 

społecznej i życiowej?”, a 31.05.2015 wspólnie przygotowaliśmy obchody Dnia Dziecka dla podopiecznych 

Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci. 



Promując wolontariat zagraniczny razem z Internationale Jugendgemeinschadtsdienste e. V. (Międzynarodowa 

Organizacja Młodzieżowa) 28 maja 2015 zorganizowaliśmy w Krakowie spotkanie informacyjne dotyczące 

programu: Wolontarystyczny Rok Socjalny (FSJ) w Niemczech.  

Podejmujemy także działania służące integracji krakowskich i zagranicznych wolontariuszy. 6.03.2015 odbył się 

kolejny International Volunteer Event, a 4.12.2015 wspólnie z Internationaler Bund Polska świętowaliśmy 

obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. W wydarzeniach brało udział każdorazowo około  

60 polskich i zagranicznych wolontariuszy. 

             

 

Mamy nadzieję, 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 

 

 

 

 

 

NALEŻYMY DO:  

Sieci Centrów Wolontariatu w Polsce 

Małopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu 


