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Wielki finał akcji „ Jesienne Zajawki”
Spotykamy się wszyscy 17 listopada 2007 (sobota) o godzinie 14.00 w jadalni. Będzie
świetna zabawa !

Jest to akcja z okazji Światowego Dnia
Citi dla Społeczności organizowanej w ramach konkursu „Wolontariusz na Bank!”
Patron akcji:
Fundacja im. Leopolda Kronenberga
Organizator akcji:

Wolontariat Pracowniczy 2
w Banku Citi Handlowy

Cele naszej akcji:

@Wolontariusze– pracownicy
Banku Citi Handlowy,

Fundacja „Pomóżmy
Dzieciom” - nasz niezawodny przyjaciel

2

Fundacja bankowa
im. L. Kronenberga
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Podniesienie poczucia własnej wartości wychowanków Ogniska „Starówka”

Warsztaty kreatywności

3

Wolontariusze Ogniska
„Starówka”

4

Promowanie pasji życiowych, pomoc w
ich odnalezieniu i rozwijaniu, a w przyszłości wzrost atrakcyjności młodzieży na
rynku pracy;

„ Trzeba być wielkim
przyjacielem, żeby przyjść i
posiedzieć z kimś całe popołudnie
tylko po to, żeby nie czuł się
samotny. Odłożyć swoje ważne
sprawy, aby trzymać kogoś za
rękę”

Co się u nas działo
Warsztaty dziennikarskie zajęcia które odbywać się
będą w Ognisku „Starówka”
przez cały rok. Wychowankowie tworzą i wydają przez
cały rok miesięcznik pt.
„Echo Starówki”.
Realizator: Mira Radomska wychowawca Ogniska „Starówka”
Warsztaty taneczne- zajęcia
które odbywać się będą w
Ognisku „Starówka” przez
cały rok. W ramach akcji
zaprezentowane będą podczas Jesiennego Pikniku Kreatywności
dotychczasowe
dokonania młodzieży.

Wzrost kreatywności
Ogniska „Starówka”

wychowanków

Modelowanie przez wolontariuszy uczestniczących w akcji, postaw prospołecznych i inspirowanie młodzieży do ich
naśladowania. Propagowanie idei wolontariatu.
Integracja środowisk wolontariuszy z
Banku Citi Handlowy, wolontariuszy indywidualnych
na
stałe
wspierających Ognisko
„Starówka”
oraz wychowanków Ogniska i ich
rodzin.

Realizator: Paweł Radkowski- wychowawca Ogniska „Starówka” przy
wsparciu Anny Stasiak- wolontariusza
indywidualnego Ogniska „Starówka”
Warsztaty grafiki komputerowejmiesięczny kurs grafiki komputerowej zwieńczony wykonaniem
zaproszeń i plakatów reklamujących Jesienny Piknik Kreatywności
Realizator: Łukasz Banaszak- wolontariusz Banku Citi Handlowy ,
Ela Tomkiewicz - wychowawca Ogniska „Starówka”

@Zespół Ognisk Wychowawczych
im. K. Lisieckiego „Dziadka”
OGNISKO „STARÓWKA” w Warszawie
Partnerzy:
@Fundacja „Pomóżmy Dzieciom”
@Warszawski Klub „ROTARACT”
@Punkt Poradnictwa Rodzinnego
„BASTION”
@Gimnazjum 150 w Warszawie
@Wydział Kultury Dzielnicy Śródmieście
m.st. Warszawy
@Verso
Autor projektu:
Anna Nowińska
- kierownik Ogniska „Starówka”
Osoba odpowiedzialna za organizację:
Tadeusz Truszkowski
- psycholog Ogniska „Starówka”

Warsztaty filmowe- miesięczny kurs obróbki filmowego zapisu cyfrowego zwieńczony stworzeniem filmu p.t. „STARA 4” opowiadającego o
Ognisku „Starówka”, który będzie zaprezentowany podczas Jesiennego Pikniku Kreatywności
Realizator: Marcin Rudowski- wolontariusz Banku
Citi Handlowy oraz Mira Radomska- wychowawca
Ogniska „Starówka”
Warsztaty dj-skie- miesięczny kurs miksowania
muzyki o tematyce jesiennej przygotowujący
wychowanków do działań muzycznych zorganizowanych w ramach Jesiennego Pikniku Kreatywności.
Realizator: Paweł Radkowski- wychowawca Ogniska „Starówka”
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Wolontariat pracowniczy w Banku Citi Handlowy
Program Wolontariatu Pracowniczego
w Banku Citi Handlowy służy zaangażowaniu pracowników Citi Handlowy we
wspieranie swoją wiedzą, doświadczeniem i
umiejętnościami wybranych przedsięwzięć
społecznych koordynowanych przez Fundację Kronenberga.
Program został wdrożony w czerwcu 2005 r.
Dzięki niemu pracownicy mogą angażować
się w pomoc organizacjom o bardzo
różnym profilu działalności prowadzącym projekty wykorzystujące
zarówno intelektualny jak rów-

nież fizyczny potencjał wolontariuszy.
Pracownicy służą pomocą indywidualnie oraz w zorganizowanych grupach.
Obecnie zarejestrowanych jest 600
wolontariuszy z całego kraju, którzy
do marca 2007 r. przepracowali na cele
społeczne blisko 8.500 godzin a liczby
te z miesiąca na miesiąc dynamicznie
się zwiększają.
Konstrukcja programu pozwala każdemu pracownikowi Banku Citi Handlowy, chętnemu do wolontariackiej
pracy, znalezienie oferty, która odpo-

wiada jego indywidualnym preferencjom i
możliwościom. Program inspiruje do włączania się w akcje społecznie użyteczne, ułatwia
dostęp do ofert wolontariatu, pomaga w realizowaniu zadań poprzez szkolenia i konsultacje, ułatwia podtrzymywanie raz nawiązanych kontaktów, kształtuje trwałe postawy
prospołeczne. pracownicy banku mają do
wyboru setki ofert pracy wolontariackiej
nadsyłanych z Centrum Wolontariatu: tłumaczenia dla organizacji pozarządowych,
opieka nad dziećmi, nauka jęz. angielskiego,
prowadzenie szkoleń i prezentacji etc.

Wolontariat doceniony czyli różne barwy...
Program
Wolontariatu
Pracowniczego w Banku
Citi Handlowy został wzbogacony o następujące elementy:
Dzień Wolontariusza
- możliwość otrzymania przez pracowni ka dodatkowego dnia wolnego w roku z
przeznaczeniem na pracę społeczną.
Zachęta do Wolontariatu
- możliwość zarekomendowania dotacji
w kwocie 1.500 PLN na rzecz organiza cji, w której wolontariusz przepracował
50 godzin.
Wsparcie wolontariuszy poprzez:
„Nigdy nie jest tak, żeby człowiek,

ubezpieczenie OC i NW, zwroty
kosztów poniesionych w ramach
pracy wolantariackiej,
Światowy Dzień Citigroup dla
Społeczności
- udział w globalnej akcji, która po
raz pierwszy odbyła się 18 listopada
2006 r. W Polsce został zorganizow a ny k o nk u r s p o d h a s ł e m
"Wolontariusz na Bank!" na najciekawsze projekty społeczne tworzone
przez samych wolontariuszy we
współpracy z lokalnymi instytucjami. Pracownicy zrealizowali 57 projektów. 36 projektów otrzymało
dofinansowanie Fundacji Kronenberga na łączną kwotę
124 130, 00 zł. W realizację projek-

czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam

Jest to nagroda w
„Barwy wolonW 2003 roku tę
również nasza
Woźnicka

k o n k u r s i e
tariatu”
nagrodę zdobyła
ciocia Janina

tów zaangażowało się 822 pracowników
oraz 219 członków ich rodzi i znajomych.
Program Wolontariatu Pracowniczego
w Banku Citi Handlowy zyskał opinię najlepszego programu wolontariatu korporacyjnego w Polsce, został uznany za najlepszy w
kategorii wolontariatu pracowniczego dwa
lata z rzędu, w VI oraz VII edycji konkursu
Barwy Wolontariatu w 2005 i 2006 roku.
źródło:
www.citibank.pl

był dobroczyńcą.
Jest bowiem równocześnie
obdarowywany. Obdarowywany tym,
co ten drugi przyjmuje z miłością”
Jan Paweł II

Fundacja "Pomóżmy Dzieciom" powstała
w 1997 roku z inicjatywy osób pragnących
pomagać dzieciom żyjącym w trudnych
warunkach materialnych i rodzinnych, a
co za tym idzie pozbawionym szans na
dobry start w życiu. Jesteśmy prywatną
instytucją charytatywną udzielającą
wsparcia finansowego ośrodkom, stowarzyszeniom i instytucjom, które na co dzień
zajmują się opieką nad takimi dziećmi.
Fundacja nie prowadzi żadnej działalności
gospodarczej - bazuje jedynie na pracy
społecznej swoich członków i sympatyków.
Wszystkie otrzymane od darczyńców środki, oprócz minimalnych, koniecznych kosztów administracyjno-księgowych, są przekazywane na cele statutowe Fundacji.

Z roku na rok zwiększa się skala naszej działalności - przybywa nowych
podopiecznych, ale też sympatyków i sponsorów. Co
roku też zwiększa się wartość środków, które przekazujemy na pomoc dzieciom .

tym polu duże sukcesy. Z wielką starannością
gromadzimy i przechowujemy listy od naszych podopiecznych, w których
opisują, jak dzięki pomocy Fundacji zmieniło się ich życie i często los
ich najbliższych. Te listy to dla nas
dowód, że działalność Fundacji jest
ogromnie potrzebna a nasz wspólny wysiłek ma głęboki i praktyczny
sens.

Największą nagrodą jest dla
nas widok uśmiechniętych
buziaków naszych najmłodPodstawowym celem Fundacji jest
szych podopiecznych, ulga w
pomoc dzieciom znajdującym się w
oczach ich rodziców i opiekutrudnej sytuacji materialnej i żynów, a także satysfakcja z
ciowej oraz umożliwienie im
jaką obserwujemy postępy starszych dzieci, Ciocia Agnieszka Dydycz rozwoju duchowego i intelektualnego .
które dzięki naszej
- WIELKI PRZYJACIEL
pomocy znajdują siłę i
OGNISKA „STARÓWKA”
motywację do kontynuŹródło:
Prezes Zarządu Fundacji
owania nauki i niejedwww.pomózmydzieciom.org.pl
nokrotnie odnoszą na
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Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga - założyciela Banku Handlowego, działacza gospodarczego, polityka i mecenasa kultury rozpoczęła działalność publiczną w 1996 roku, w 125. rocznicę powstania Banku Handlowego w Warszawie S.A. Już od 10 lat staramy
się tworzyć inspirację do rozwoju, wspierając prace na rzecz dobra publicznego. Działania Fundacji Kronenberga skupiają się na dwóch
głównych obszarach programowych:edukacji i rozwoju lokalnego.
Źródło; www.citibank.pl

Warsztaty kreatywności
Już od ponad miesiąca trwa akcja Banku Citi Handlowy, Fundacji Kronenberga, Fundacji „Pomóżmy Dzieciom” i Ogniska „Starówka” - pn. wielki trening kreatywności „Jesienne zajawki”.
Dzięki pomocy wolontariuszy - pracowników Banku Citi Handlowy mieliśmy niezwykłą okazję uczestniczyć we wspaniałych zajęciach - filmowych, dziennikarskich, grafiki komputerowej , DJ-skich i
tanecznych. Poznaliśmy wspaniałych
młodych ludzi - Marcina Rudawskiego i
Łukasza Banaszaka.
Jesteśmy wdzięczni, że w nawale swoich
zawodowych obowiązków, poświęcając
prywatny czas, znaleźli siłę i chęci, aby
uczyć nas nowych umiejętności, które
przydadzą nam się w życiu, ułatwiając
start w dorosłość.
Dziękujemy naszym wypróbowanym
sponsorom, o których piszemy w artykułach na stronie 2 i 3, że zakupili dla nas
sprzęt, niezbędny do zajęć - kamerę cyfrową, konsolę DJ-ską, laptopa.

Warsztaty dla DJ-ów prowadzone pod kierunkiem kolegi Pawła Radkowskiego

Warsztaty grafiki komputerowej prowadzone pod kierunkiem cioci Eli Tomkiewicz z
udziałem wolontariusza z Banku Citi Handlowego - Łukasza Banaszaka

Warsztaty filmowe i dziennikarskie prowadzone pod
kierunkiem cioci Miry Radomskiej
z udziałem wolontariusza z Banku
Citi Handlowego - Marcina Rudawskiego

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY NASZYM WSPANIAŁYM WOLONTARIUSZOM ZA SERCE, ZAANGAŻOWANIE I CZAS POŚWIĘCONY
NAM NA REALIZACJĘ PROGRAMU „JESIENNE
ZAJAWKI”
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Wolontariusze

„Barwy Wolontariatu”

Ogniska „Starówka”

- konkurs dla wolontariuszy

Musi być coś fascynującego w atmosferze naszego Ogniska, jeśli
od wielu lat przychodzą do nas wolontariusze, aby wspierać nas
swoją pracą. Jedni zatrzymują się tu na dłuższą chwilę,
a inni, jak ciocia Janina Woźnicka , ciocia Ania Stasiak
czy ciocia Kasia Uchańska - wrosły w naszą ogniskową
rodzinę od kilku już lat. Są tak nierozerwalnie związane z tym miejscem i nami, że nie wyobrażamy sobie, aby
kiedyś mogło być inaczej. Pomagają nam odrabiać lekcje, zawsze znajdują czas, aby wysłuchać naszych kłopotów, pomagają rozwiązać niejeden problem . Uczestniczą
w naszym codziennym życiu ogniskowym. Są ciepłe, serdeczne i bardzo przez nas kochane.

Gala Wolontariatu 2003

Ciocia Janina

To jest miłe uczucie, robić coś dla kogoś.

"Najlepsi z najlepszych" spotkali się
21 grudnia 2003 w
Teatrze im. Juliusza Słowackiego w
Krakowie. Organizatorem uroczystości była sieć
Centrów Wolontariatu.
Uroczystość w krakowskim teatrze
rozpoczęła się od
pytania "Kto to jest
wolontariusz?". Pod
koniec imprezy
Ciocia Janina Woźnicka otrzymuje nagrodę
nikt ze zgromadzonej na
w kategorii EDUKACJA I KULTURA
widowni puKraków 2003 rok bliczności ani
spośród telewidzów oglądających transmisję na żywo w Programie 2 TVP nie
miał wątpliwości - wolontariusz to jest ktoś, kto bezinteresownie
pomaga innym.

Szkoda, że nie zawsze umiemy okazać im, jak bardzo są
nam potrzebne i jak bardzo jesteśmy im wdzięczni za to,
co dla nas robią.
DZIĘKUJEMY !!!

Ciocia Ania

A pomagać można w różnych dziedzinach. Pokazanie owej różnorodności działań wolontarystycznych jest jednym z celów ogłaszanego co roku przez Sieć Centrów Wolontariatu konkursu "Barwy
Wolontariatu". Poprzez konkurs organizatorzy pragną także podziękować wolontariuszom za ich nieocenioną pracę, a także zachęcić innych do podejmowania podobnych działań.
W kategorii edukacja i kultura nagrodzona została

Ciocia Ania Stasiak z zespołem tanecznym
prowadzonym przez kolegę Pawła Radkowskiego.

Janina Woźnicka - nominowana przez Ognisko
Wychowawcze "Starówka" w Warszawie.

Występ zespołu na Pikniku Rodzinnym
Ognisko „Starówka”2007 rok

Ciocia Kasia

Ciocia Kasia Uchańska
na obozie letnim w Gołąbkach 2007 r

Nasze wolontariuszki otrzymują podziękowanie od kierownika Ogniska
„Starówka” - cioci Ani Nowińskiej
PIKNIK RODZINNY w Ognisku „Starówka” 2007 r
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Wolontariusze

Członkowie Klubu jako pomocnicy świętego Mikołaja

Od 2002 roku przychodzą do nas
WSPANIALI MŁODZI LUDZIE z Warszawskiego Klubu ROTARACT, którzy organizują nam
interaktywne zajęcia rozwijające naszą ogólną
wiedzę o świecie. Są to ludzie bardzo wytrwali,
konsekwentni w swoich działaniach, świetnie
zorganizowani, zawsze dobrze przygotowani i
niezwykle odpowiedzialni. Zajęcia, które dla nas
prowadzą są zawsze na wysokim poziomie.
Cieszymy się, że są z nami już tyle lat i mamy
nadzieję, że wytrwają długo, długo, długo …..

DZIĘKUJEMY!!!

Ogniskowcy ze „Starówki”

Wigilia 2006 w Ognisku „Starówka”

Ogniska „Starówka”

Kim są rotarianie ?
ROTARACT
Jako program Rotary International
jest międzynarodową organizacją łączącą
młodych ludzi w wieku 18-30 lat, która
kształtuje liderów i wspiera rozwój odpowiedzialnego społeczeństwa obywatelskiego, działa na rzecz upowszechnienia
wysokich standardów etycznych w biznesie, promuje międzynarodowe zrozumienie i pokój.
Rotaract to organizacja oparta na przyjaźni i pomocy
Od początku istnienia (1991 ) Klub chętnie pomagał we
wszelkich akcjach warszawskim klubom Rotary, w szczególności sponsorującym go klubom RC Warszawa oraz RC Warszawa-Józefów. Sam też przeprowadził wiele pożytecznych
projektów spośród których wymienić warto pomoc Dziecięcemu Szpitalowi na Lwowskiej, charytatywną aukcję prac
absolwentów ASP, stałą pomoc dla przytułku Księżnej Tarkowskiej, organizowane od 2002 roku edukacyjne zajęcia w Ognisku Wychowawczym "Starówka" czy
współpracę z Lwowskim Klubem Rotaract. Co roku członkowie Klubu wspierają warszawskich rotarian goszcząc w swoich domach uczestników zagranicznych Group Study Exchange.
Źródło: rotaract.warszawa.pl

