
Wolontariat- świadome planowanie czasu wolnego 

„ Podaruj Nadzieję poprzez Wolontariat – sobie i innym!” 

Przez cały rok 2011 w ramach Europejskiego Roku Wolontariatu trwała w środkach 
masowego przekazu kampania mająca uświadomić społeczeństwu znaczenie 
dotychczasowych działań wolontariuszy i wyzwań związanych z wolontariatem oraz zachęcić 
nas wszystkich do większego zaangażowania.  

Dnia 5 grudnia 2011 roku w Międzynarodowym Dniu Wolontariusza został 
przeprowadzony  uroczysty apel przez panią Joannę Cegielską  w celu promocji idei 
wolontariatu . Szkoła zaraz po domu, jest miejscem, gdzie młodzież spędza najwięcej 
czasu. Ma być nie tylko miejscem kształcenia, ale również wychowania i kształtowania 
młodego pokolenia. Biorąc pod uwagę te czynniki, szkoła jest dobrym miejscem, by 
budować w nim wolontariat, który bez wątpienia ma aspekt wychowawczy.  

                  

Na  apel zostały zaproszone kl. III-VI, a uczniowie klasy „ III a” postarali  się przybliżyć 
różne informacje na temat wolontariatu.  

    

 

 



Czym jest więc wolontariat? 

Wolontariat  – jest swoistym odruchem serca, pociągającym za sobą czyny zmierzające do 
wsparcia, udzielenia pomocy człowiekowi, który znalazł się w trudnej sytuacji życiowej, jest 
dobrowolnym, bez korzyści pieniężnych działaniem na rzecz innych ludzi.  

Wolontariat stawia w centrum swoich zainteresowań człowieka, jego godność, uczy jak być z 
innymi i dla innych, jak dostrzegać wokół siebie chorych, ubogich, cierpiących. 
Wolontariusze pracując w licznych placówkach, wnoszą nadzieję, ukazują wartość życia, 
przywracają wiarę w dobro istniejące w drugim człowieku.  

Kim jest wolontariusz ? 

Wolontariuszem może być każda osoba, która dobrowolnie, świadomie podejmuje bezpłatną 
pracę na rzecz potrzebujących. Wolontariusze działają indywidualnie lub grupowo.  

Rodzaje wolontariatu 

-Wolontariat medyczny specjalistyczny  

- Wolontariat pomocniczy 

- Wolontariat niemedyczny 

          

 

Uczniowie klasy „ III a” pod kierunkiem wychowawcy odpowiedzieli na wiele pytań 
dotyczących pracy wolontariuszy.  

- Czy każdy może zostać takim wolontariuszem? 

 - Co robią wolontariusze w szpitalu dziecięcym? 
- Skąd wolontariusze zdobywają wiedzę jak postępować w trudnych sytuacjach? 

 



 

      

Podczas prezentacji filmów edukacyjnych ( „ Wolontariat w domach starości”, „Wolontariat 
podczas imprez sportowych” , „Wolontariat podczas akcji charytatywnych”,     „ Wolontariat 
w szpitalu dziecięcym” ) p. Joanna Cegielska  wspominała o trudach tego zawodu, ale także o 
okazywanej wdzięczności przez potrzebujących pomocy osób . Uczniowie, opiekunowie        
i nauczyciele, którzy byli w tym dniu uczestnikami obchodów Dnia Wolontariusza                    
z pewnością mogli uświadomić sobie, jak bezcenna jest pomoc i praca na rzecz drugiego 
człowieka. 

   

    

Wolontariat przynosi korzyści całemu społeczeństwu i buduje więzi między jego 
członkami. Dla samych wolontariuszy jest okazją, aby zrobić coś dla społeczeństwa i zdobyć 
nowe umiejętności. Może przybierać rozmaite formy − pomocy w ośrodku sportowym, 
szkole, szpitalu czy organizacji charytatywnej. Aktualnie około 20 proc. Europejczyków 
poświęca swój czas na tego rodzaju działania. 


