
 

 

 

PROGRAM 

SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU 

"GOTOWI DO POMOCY" 
 

 

 

„Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, 

 ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, 

 z jakim tej pomocy się udziela.” 

 

        (Jan Paweł II) 

 
    Przesłanie Papieża na zakończenie 

    Międzynarodowego Roku Wolontariatu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Program opracowała Agnieszka Kęsy 
 

"Będę prawdziwy, 

bo są tacy, którzy mi ufają. 

Będę czysty, bo są tacy, 

którzy troszczą się o mnie. 

Będę silny, bo wiele trzeba 

wycierpieć. 

Będę odważny, 

bo trzeba odważyć się na wiele. 

Będę przyjacielem wszystkich: 

wrogów i tych, 

którzy nie mają przyjaciół. 

Będę dawać 

i zapominać o darze. 

Będę pokorny, 

bo znam swą słabość. 

Będę patrzeć w górę 

i śmiać się, i kochać, i dźwigać." 

 

 
CELE  PROGRAMU: 

 

 Otwieranie się na potrzeby i problemy innych ludzi: osób niepełnosprawnych, osób samotnych , 

starszych z naszej okolicy. 

 Przełamywanie barier wiekowych, pokoleniowych i intelektualnych. 

 Zapobieganie: niedowartościowaniu, zagubieniu się młodych ludzi. 

 Współpraca między rówieśnikami. 

 Współtworzenie wolontariuszy i ich rodziców. 

 Wspieranie zainteresowań, talentów i  zdolności uczniów. 

 Owocne wykorzystanie czasu wolnego. 

 Ukazywanie i nazywanie sensu działania w wolontariacie. 

 Poznawanie swoich "mocnych " i "słabych " stron. 

 Przeciwdziałanie: samotności, zagubieniu, egoizmowi, braku tolerancji i braku akceptacji. 

 

GŁÓWNE   ZAŁOŻENIA   PROGRAMU: 

 

 Powstały program jest dostosowany do możliwości i potrzeb wolontariuszy będących w wieku od 6 

r.ż do 16 r. ż 

 Dobrane tematy i zadania posłużą do poszerzenia przez wolontariuszy wiedzy i doskonalenia 

umiejętności w zakresie właściwych postaw i zachowań w życiu, zwłaszcza otwarcia sie na drugiego 

człowieka. 

 Pomoże w rozwijaniu  własnych zainteresowań, doda pewności siebie. 

 Stworzy okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości. 

 Pozwoli na współpracę kilku pokoleń poprzez współtworzenie i współdziałanie. 

 Pod uwagę wzięto potrzeby, środowiska lokalnego, w którym działalność wolontariatu się odbywa. 

 Szkolne Koło Wolontariatu "GOTOWI DO POMOCY" jest zawsze otwarte na zadania i potrzeby 

środowiska lokalnego, Fundacji, Placówek Oświatowych, osób prywatnych, szpitali, organizacji itp. 

 Program działania szkolnego wolontariatu zakłada działanie, którego dużym wyznacznikiem jest 

nauka Jana Pawła II i nie tylko. Przedstawiony program ukazuje celowość działań edukacyjno - 

wychowawczych w pracy z dziećmi do osiągnięcia przez nich dojrzałości szkolnej w zakresie emocjonalnym 

i społecznym. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w 

rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego. 

 

 



EWALUACJA: 

 

 strona  internetowa szkoły - dział : Wolontariat 

 artykuły w prasie lokalnej 

 ankieta dla wolontariuszy 

 rejestr akcji charytatywnych, instytucji, w których są obecni wolontariusze 

 zdjęcia, kronika wolontariatu 

 podziękowania od osób prywatnych i instytucji 

 wywiad z podopiecznymi na temat świadczonej pomocy 

 

PRAWA WOLONTARIUSZA 

 

 Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji, pomysłów i inicjatyw. 

 Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony opiekunów. 

 Wolontariusz  nie ma prawa wykonywać prac objętych polityka etatową, czyli zastępować 

pracownika. 

 Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z działania wolontariackiego uprzedzając odpowiednio 

wcześniej opiekuna Szkolnego Koła Wolontariuszy. 

 Nie wolno wywierać na wolontariusza presji moralnej  w związku z zrealizowanym zadaniem 

pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami. 

 

CECHY   WOLONTARIUSZA 

 

 motywacja i chęć do działania 

 dużo optymizmu i radości 

 umiejętność wygospodarowania wolnej chwili dla innych 

 empatia i otwartość na potrzeby innych ludzi, 

 odpowiedzialność, odwaga, wrażliwość, systematyczność 

 kultura osobista, 

 

KARTA   ETYCZNA   WOLONTARIUSZA 

 

Będę spełniać wszystkie zadania związane z przyjętą rolą.  

Nie będę składać obietnic, których nie jestem w stanie spełnić.  

W przypadku niemożności wywiązania się ze zobowiązań,  

poinformujemy o tym koordynatora pracy wolontariuszy.  

Zachowam dyskrecją w sprawach prywatnych, będę unikać zachowań,  

które mogą być niewłaściwie rozumiane. 

Będę otwarty na nowe pomysły i sposoby działania.  

Wykorzystam szansę poznania i nauczenia się nowych rzeczy od innych osób.  

Nie będę krytykować rzeczy, których nie rozumiem. 

Będę pytać o rzeczy, których nie rozumiem.  

Będę działać w zespole.  

Będę osobą, na której można polegać.  

Będę pracować lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to,  

czego się ode mnie oczekuje.  

Będę chętnie uczyć się. 



 Wiem, że nauka jest nieodłączną częścią każdej dobrze wykonanej pracy.  

Będę uczestniczyć w obowiązkowych spotkaniach.  

Postaram się być bardzo dobrym wolontariuszem. 

 

"Wolontariat 

to przede wszystkim naturalny odruch serca, 

który przynagla każdego człowieka, 

do pomocy drugiemu – swemu bliźniemu" (Jan Paweł II) 

 

"Wolontariat 

w każdym przypadku, 

 powinien być szkołą życia, 

zwłaszcza dla ludzi młodych, 

przyczyniając się do ich wychowania, 

 w kulturze solidarności i otwartości, 

w gotowości do dania daru z siebie." (Jan Paweł II) 

 
TREŚCI DZIAŁALNOŚCI WOLONTARIATU: 

 

 Pomoc osobom starszym i dzieciom niepełnosprawnym. 

 Organizowanie pomocy koleżeńskiej. 

 Akcje charytatywne, kiermasze, loterie fantowe. 

 Zbiórka makulatury, puszek, kasztanów, plastikowych nakrętek. 

 Zbiórka zabawek, gier planszowych, książek. 

 Sprzedaż samodzielnie wykonanych wypieków. 

 Dzień Życzliwości w szkole. 

 Dzień Wolontariatu – przybliżanie uczniom działań wolontariatu. 

 Spotkania z wolontariuszami pracującymi na misjach, podejmujących różne wyzwania. 

 Akcja  szkolna "Duży czyta Małemu" 

 Pomoc instytucjom, stowarzyszeniom, placówkom i fundacjom. 

 Zajęcia wychowawcze poświęcone idei wolontariatu. 

 Wsparcie szpitali poznańskich - oddziały onkologiczne. 

 Współpraca z Fundacją DKMS -Baza Dawców Komórek Macierzystych Polska, Fundacja DR 

CLOWNA, REDEMPTORIS MISSIO, RAK 'n' ROLL, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 

 

 

 

 

Opracowała: Agnieszka Kęsy 


