
"Człowiek tyle jest wart, ile może dać drugiemu człowiekowi"

Jan Paweł II

WOLONTARIAT  to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz 
innych, wykraczające poza więzi rodzinno – koleżeńsko - przyjacielskie

WOLONTARIUSZ  to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu
Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie 
tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

 Wolontariat szkolny jest inicjatywą młodzieży, skierowaną do ludzi młodych, którzy 
chcą  pomagać  najbardziej  potrzebującym,  reagować  czynnie  na  potrzeby  środowiska, 
inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy 
charytatywne, kulturalne.

 Wolontariat Szkolny powstał w 2010 roku z inicjatywy p. Honoraty Czech - Kulla 
nauczyciela plastyki Zespołu Szkół Miejskich nr 2. Wolontariat Szkolny skupia młodzież 
naszej placówki z różnych typów szkół ( uczniów klas 6 szkoły podstawowej oraz uczniów 
klas  1-3  gimnazjum)  zainteresowaną ideą  wolontariatu  (łac.  voluntarius  -  dobrowolny), 
czyli bezinteresownego niesienia pomocy ludziom potrzebującym.

W  ramach  działalności  Wolontariatu  Szkolnego  organizowane  są  spotkania 
popularyzujące  wiedzę  o wolontariacie,  szkolenia  wolontariuszy  służące  organizacji 
wszelakich zbiórek i akcji charytatywnych.

Wolontariat szkolny współpracuje z różnymi organizacjami i placówkami na terenie 
Kędzierzyna – Koźla:

• z Fundacją RIAD
• z Warsztatami Terapii Zajęciowej
• z Domem Dziennego Pobytu „Magnolia” i „Wrzos”
• z Szpitalem Dziecięcym w Koźlu 
• z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji
Praca  wolontariuszy  w  Wolontariacie  Szkolnym  stwarza  każdemu  młodemu 

człowiekowi: szansę na rozwój własnej osobowości, pozwala na rozwijanie posiadanych 
umiejętności.  Przyczynia  się  do  odkrywania  nowych  talentów,  nawiązywania  nowych 



znajomości i przyjaźni, uczy też pracy. Buduje poczucia sensu z faktu pomagania innym i 
uzyskanie poczucia satysfakcji.

Przede wszystkim przyczynia się  do  ciekawego i  twórczego spędzenia wolnego 
czasu przez młodych ludzi.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do 
naszego grona wolontariuszy

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA WOLONTARIATU SZKOLNEGO
1. Celem Wolontariatu Szkolnego jest zaangażowanie ludzi młodych do świadomej, 
dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu.
2. Celem Wolontariatu Szkolnego jest rozwijanie wśród młodzieży postawy 
zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby 
innych, życzliwości i bezinteresowności.
3. Wolontariat ma na celu aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, 
społecznej, życia kulturalnego i środowiska naturalnego.
4. Celem jest wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze 
wolontarystycznymi wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły 
i środowiska szkolnego, łączenie na poziomie szkoły i jej otoczenia młodzieży chętnej do 
niesienia pomocy z osobami i środowiskami pomocy tej oczekującymi.



5. Przygotowanie uczniów naszej szkoły do podejmowania działań wolontariackich na 
rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.
6. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.
7. Promocja idei wolontariatu w szkole i środowisku lokalnym.
8. Prowadzenie warsztatów i cyklicznych spotkań wolontariuszy.
9. Wolontariat Szkolny angażuje się również do obsługi jednorazowych imprez o 
charakterze charytatywnym.
10. Angażowanie ludzi młodych do działań w wolontariacie może odbywać się poprzez: 
wzajemne kontakty przyjacielskie i rówieśnicze, organizowanie spotkań informacyjnych o 
Wolontariacie Szkolnym, przekazywanie informacji o podejmowanych działaniach za 
pośrednictwem szkolnej strony internetowej.
11. Wolontariat  Szkolny włącza się w pomoc przy przeprowadzaniu różnego rodzaju 
imprez szkolnych.
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