WOLONATRIAT W NASZEJ SZKOLE
Koło wolontariatu
Opiekunem koła jest Pani Kaja Bolisęga

Kiedy mówimy o wolontariacie?
Wolontariat to bezpłatne, świadome i bezinteresowne działanie na rzecz innych,
wykraczające poza związki rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie.
Wolontariat jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się dziedzin życia społecznego.
Badania prowadzone od pięciu lat przez Centrum Wolontariatu, Stowarzyszenie Klon/Jawor i
firmę SMG/KRC pokazują, że od 2001 roku liczba wolontariuszy wzrosła dwukrotnie. W
2005 roku 23,2%, czyli ok. 6,9 mln dorosłych Polaków poświęciło swój czas na pracę
wolontariacką. Najczęściej ochotnikami są osoby poniżej 25 roku życia.
Kto może być wolontariuszem?
Wolontariuszem może być każdy - bez względu na wykształcenie, wykonywany
zawód, wiek, płeć, pochodzenie i sprawność fizyczną.
Jednakże nie każdy może być wolontariuszem wszędzie. Niektóre placówki wymagają
od wolontariuszy konkretnych kwalifikacji wynikających ze specyfiki ich działalności lub
obowiązujących w danej placówce szczegółowych przepisów (np. szpitale wymagają, aby
wolontariusze byli pełnoletni i mieli odpowiednie badania lekarskie). Podkreślamy jednak, że
jest wiele działań, do których wolontariusze nie muszą mieć specjalnych kwalifikacji,
wystarczy chęć pomagania, zapał. Koło wolontariatu w naszej szkole adresowane jest do
uczniów klas starszych IV-VII, jednakże dzieci młodsze również mogą brać czynny udział w
organizowanych akcjach na rzecz niesienia pomocy innym.
Czy wolontariuszem może być osoba niepełnoletnia?
Tak, oczywiście, ale rodzice muszą wyrazić na to zgodę. To oni podpisują w imieniu osoby
niepełnoletniej umowę o współpracy.

Komu pomagamy?
Stowarzyszenie Przyjaciół Grudzic
Dom Samotnej Matki i Dziecka
TRISO- Opolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci
z Trisomią 21
PCK
Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu

Zasady przynależności do koła wolontariatu:
1. Uczestnik zapisuje się dobrowolnie z własnej inicjatywy
2. Uczniowie należący do koła wolontariatu przejawiają zaangażowanie w działania na
rzecz pomocy innym
3. Uczestnicy darzą siebie wzajemnym szacunkiem
4. Każdy może podać własne pomysły, inicjatywy, jakie chciałby zrealizować w ramach
wolontariatu
5. Wolontariusze biorą odpowiedzialność za rozpoczęte działania, staramy się nie
rezygnować z podjętych zobowiązań
6. Uczestnicy koła promują działania na rzecz niesienia pomocy
7. Częstotliwość zaangażowania się w akcje wolontarystyczne zależy od ucznia,
uczestnik nie musi być na każdym spotkaniu, działalność niesienia pomocy ma nie
zakłócać toku nauki
Nasze działania:
Stowarzyszenie Przyjaciół Grudzic - Bieg grudzicki – pomoc organizatorom podczas
biegu

Najbliższe plany:
Październik/Listopad:
Stowarzyszenie TRISO - pomoc w organizacji oraz uczestnictwo w imprezie z okazji
Andrzejek
Stowarzyszenie TRISO- udział w zajęciach wokalnych z Panią Anną Płaczek,
przygotowania do występów
SKPCK, Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Zbiórka kocy, karmy, artykułów potrzebnych do pielęgnacji zwierząt,
Grudzień:

Stowarzyszenie TRISO - Pomoc przy pakowaniu paczek z okazji Mikołajek Stowarzyszenie TRISO -Udział w imprezie dla dzieci z okazji Mikołajek Stowarzyszenie TRISO - Występy wokalne - kolędy z Panią Anną Płaczek w Teatrze
Eco Studio oraz
w kościołach Samorząd uczniowski – Światowy Dzień Niepełnosprawnych –
Domu Samotnej Matki i Dziecka - Mikołajkowe prezenty dla podopiecznych
PCK - Akcja „Góra Grosza”

