
Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie 

sprawozdanie z działalności 2010 - 2014 

Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie rozpoczęło swoją działalność  

w czerwcu 2010 roku przy Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych, w ramach której 

zrealizowanych zostało 6 projektów (w tym 1 międzynarodowy) mających na celu 

promowanie idei wolontariatu i wspieranie jego rozwoju wśród mieszkańców Krakowa  

i Małopolski. Zapraszamy do zapoznania się z podejmowanymi dotychczas przez nas 

działaniami. 

Od początku istnienia Centrum pomogliśmy około 900 osobom znaleźć ofertę 

wolontariatu dostosowaną do ich zainteresowań, oczekiwań i umiejętności w ramach 

prowadzonego przez nas Biura Pośrednictwa Wolontariatu. Zgromadziliśmy ponad 130 ofert 

wolontariatu stałego w krakowskich organizacjach pozarządowych i instytucjach  

w obszarach: praca z dziećmi i młodzieżą, pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym, 

prace biurowe, pozyskiwanie funduszy, promocja działań, praca ze zwierzętami, organizacja 

imprez.  

         

Przygotowujemy koordynatorów z małopolskich organizacji pozarządowych  

i instytucji do profesjonalnego zarządzania wolontariuszami – przeprowadziliśmy już ponad 

46 dni szkoleń i licząc od kwietnia 2013 udzieliliśmy ponad 1140 konsultacji w zakresie 

wolontariatu. Pomogliśmy uruchomić Szkolne Kluby Wolontariusza w ponad  

10 małopolskich szkołach. Zorganizowaliśmy 55 spotkań informacyjnych dla kandydatów na 

wolontariuszy, wygłosiliśmy 10 wykładów na Uniwersytetach Trzeciego Wieku 

zachęcających seniorów do wolontariatu. Regularnie prowadzimy zajęcia dla studentów 

trzech krakowskich uczelni. 
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Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza co roku organizujemy  

wydarzenia promujące wolontariat. Aby nagrodzić pracę wolontariuszy od 3 lat 

przeprowadzamy wojewódzki etap ogólnopolskiego konkursu Barwy Wolontariatu. Podczas 

finałowej Małopolskiej Gali Wolontariatu laureaci konkursu otrzymują dyplomy i nagrody 

(do tej pory otrzymaliśmy 179 zgłoszeń wolontariuszy indywidualnych i grupowych),   

a placówki współpracujące w profesjonalny sposób z ochotnikami uzyskują certyfikaty 

Organizacji Przyjaznej Wolontariuszom (przyznaliśmy 18 takich certyfikatów).  

           

Integrujemy środowisko krakowskich wolontariuszy, w przeciągu trzech ostatnich 

miesięcy zorganizowaliśmy 2 spotkania, w których każdorazowo wzięło udział ok. 50 osób  

– wolontariuszy polskich i zagranicznych, którzy przebywają obecnie w Krakowie. 
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Współpracujemy stale z 5 Lokalnymi Centrami Wolontariatu działającymi  

w Małopolsce i pomagamy w tworzeniu 8 kolejnych. W ramach Ogólnopolskiej Sieci 

Centrów Wolontariatu jesteśmy w bieżącym kontakcie z Regionalnymi Centrami 

Wolontariatu działającymi w 9 innych województwach. Od 3 lat współpracujemy z rzymskim 

Centrum Wolontariatu SPES – Associazione Promozione e Solidarietà.  

    

Promując różne oblicza wolontariatu zorganizowaliśmy 3 konferencje (w tym jedną 

międzynarodową) poświęcone tematom wolontariatu pracowniczego, wolontariatu  

w polityce społecznej oraz wolontariatu w szkole. W każdym wydarzeniu uczestniczyło ponad 

60 osób – przedstawicieli firm, organizacji pozarządowych oraz placówek oświatowych  

z terenu całego województwa małopolskiego.  

    

Współpracujemy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, 

Małopolskim Urzędem Wojewódzkim oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy. Nasi 

przedstawiciele brali udział w przygotowaniu rekomendacji dla Małopolskiej Rady Pożytku 

Publicznego w zakresie rozwoju wolontariatu w Małopolsce, aktywnie uczestniczyli  

w konsultacjach społecznych Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków  

z Organizacjami Pozarządowymi oraz byli współautorami standardów dla Ogólnopolskiej 

Sieci Centrów Wolontariatu. 

Przy organizacji jednorazowych wydarzeń służących promocji wolontariatu 

współpracowaliśmy z wieloma instytucjami publicznymi, w tym m.in. z Małopolskim 

Kuratorium Oświaty, Państwową Strażą Pożarną w Krakowie, Tatrzańskim Parkiem 

Narodowym, Domem Kultury w Przegorzałach, Dworem Czeczów, Programem Aktywności 
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Lokalnej „Stworzyć Miejsce do Życia” oraz z 3 firmami realizującymi program wolontariatu 

pracowniczego. 

Informacje o naszych akcjach pojawiają się w mediach o zasięgu lokalnym  

i wojewódzkim. Od września 2013 roku prowadzimy portal www.wolontariat-malopolska.pl, 

którego celem jest promowanie wolontariatu na terenie województwa małopolskiego.  

Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie wspierają na bieżąco wolontariusze. 

W ciągu 4 lat przy realizowanych przez nas działaniach współpracowało z nami ponad  

26 osób. 

               

           

          W październiku 2014 roku Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie uzyskało 

osobowość prawną jako stowarzyszenie. Działania podejmowane przez nas do tej pory będą 

rozwijane w strukturze nowopowstałej organizacji.  

 

Zapraszamy do współpracy  

ze Stowarzyszeniem Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie! 

www.wolontariat.org.pl/krakow 

krakow@wolontariat.org.pl 

www.facebook.com/wolontariatkrakow 
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