Czym właściwie jest wolontariat ???
Wolontariat według ogólnych zapisów, w Polsce, definiuje się jako dobrowolne, bezpłatne, świadome działanie
na rzecz innych, wykraczające poza związki rodzinno – koleżeosko – przyjacielskie.
Wolontariatu nie należy kojarzyd tylko i wyłącznie z pomaganiem. Jego postrzeganie powinno byd
zdecydowanie szersze niż obecnie istnieje w świadomości wielu osób.
Wolontariat = aktywnośd społeczna {na rzecz innych}.

Czym zajmuje się wolontariat w naszej szkole ???
WOLONTARIAT W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STĘSZEWIE















to działalnośd prospołeczna i proaktywna,
to pobudzanie i zwiększanie aktywności społecznej uczniów,
to wzbogacanie uczniów i szkoły o nowe doświadczenia,
to kreowanie nowej jakości pracy w życiu szkoły,
to inspirowanie do wartościowej formy spędzania czasu wolnego (w sposób społecznie użyteczny),
to angażowanie uczniów w działania na rzecz innych,
to uwrażliwianie uczniów na problemy, które dzieją się wokół nich,
to stwarzanie okazji do budowania świata wartości,
to kształtowanie postaw prospołecznych i obywatelskich,
to wspieranie inicjatyw szkolnych,
to narzędzie edukacji: zdobywania wiedzy, doświadczeo, umiejętności, współpracy w grupie,
to możliwośd kształtowania swojego charakteru, wzbogacania osobowości,
to zaangażowanie w czynienie świata lepszym i piękniejszym,
…

Uczeo:
- działa zgodnie z ideą wolontariatu,
- jest zaangażowany w czynienie świata lepszym i piękniejszym,
- podejmuje systematyczną aktywnośd na rzecz innych,
- jest konsekwentny w realizacji podjętych przez siebie działao,
- jest odpowiedzialny,
- zdobywa nowe doświadczenia,
- kształtuje swój charakter, wzbogaca osobowośd,
- codziennie odkrywa siebie i innych na nowo, a to, co dostaje w zamian jest bezcenne,
- rozwija się,
- jest wrażliwy na potrzeby innych,
- potrafi udzielid pomocy,
- współpracuje w zespole,
- zawiera głębokie, wartościowe przyjaźnie.

Na co dzieo współpracujemy z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami aktywnie uczestnicząc w
akcjach charytatywnych oraz ze środowiskiem lokalnym. Bierzemy udział w Ogólnopolskim Programie
Społecznym „Mały Wolontariat”. Podkreślamy ważnośd takich dni jak: Dzieo Życzliwości, Dzieo Wolontariusza,
Dzieo Wrażliwości, Dzieo Dobrych Uczynków pamiętając o tym, że bycie życzliwym, bycie wolontariuszem,
bycie wrażliwym, spełnianie dobrych uczynków, to nie tylko te jedyne dni w roku, które obchodzimy, ale tak po
prostu powinny wyglądad wszystkie zwyczajne dni !!!

Co skłoniło Panią do pomagania ???
Każdy ma w sobie potencjał do czynienia dobra !!!
Dobro mieszka w każdym z nas. Każdy człowiek ma w sobie dobre rzeczy, mnóstwo pokładów dobra, ale nie
zawsze potrafi czy ma okazję, żeby to dostrzec, odkryd oraz żeby się tym podzielid z innymi.
Pomaganie jest dla mnie oczywistością i codziennością.
Między moją pracą zawodową, a czasem wolnym granice są płynne. Obszary te wzajemnie się przenikają.
Ich wspólnym mianownikiem jest wychodzenie innym naprzeciw, dzielenie się sobą z innymi, smakowanie
życia, dostrzeganie niezwykłych rzeczy ukrytych w drobiazgach codzienności…
Tak niewiele przecież trzeba, aby byd po prostu dla innych i z innymi…

Jak długo zajmuje się Pani wolontariatem ???
Moja przygoda z wolontariatem rozpoczęła się podczas studiów w Centrum dla Dzieci i Młodzieży w Poznaniu.
Od 2010 roku do chwili obecnej jestem wolontariuszką w Fundacji Mam Marzenie. Lubię wyzwania. Wierzę w
sens tego, co robię. Marzenia mają niesamowitą moc i magiczną siłę, sprawiają, że codziennośd nabiera
kolorów.
Od 2014 roku współpracuję ze Stowarzyszeniem „WIOSNA” w ramach projektu „Szlachetna Paczka”.
Od 2010 do 2012 roku pełniłam funkcję opiekuna Szkolnego Koła Wolontariatu w Gimnazjum im. Powstaoców
Wielkopolskich w Stęszewie, w latach 2013-2015 Szkolnego Koła Wolontariatu „Tęcza” w Gimnazjum nr 58
im. Jana Nowaka-Jezioraoskiego w Poznaniu.
Od 2012 roku do chwili obecnej jestem jednym z opiekunów Szkolnego Koła Wolontariatu „Niezapominajka”
w Szkole Podstawowej w Stęszewie.
Od 2013 roku współpracuję z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Poznaniu prowadzonym przez
Wielkopolską Radę Koordynacyjną Związek Organizacji Pozarządowych pełniąc funkcję koordynatora Szkolnych
Kół Wolontariatu/Szkolnych Klubów Wolontariusza.

Czy za Pani młodości również działał w szkole wolontariat ??? Jeśli tak to w jaki sposób ???
Z tego, co pamiętam, to głównie działało się na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Czy wiele osób potrzebuje pomocy ???
Czasami wystarczy po prostu rozejrzed się dookoła, spojrzed przed siebie, za siebie, obok siebie. Wokół nas jest
wiele osób, które potrzebują pomocy …, a wolontariat to niekoniecznie wielkie czyny, ale małe rzeczy wyrażone
w drobnych, pozytywnych gestach, czyli to co robimy na co dzieo z uśmiechem na twarzy dla innych.
Aktualnie tempo życia diametralnie wzrasta, każdy biegnie przed siebie byle dalej, byle szybciej, byle gdzieś
dobiec…, w tym biegu/szalonym pędzie łatwo zgubid drugiego człowieka, dostrzec go obok siebie, a często
czeka on tylko na jeden gest, jedno słowo, jeden uśmiech…

Jaką formę pomocy najbardziej Pani lubi ???
Zdecydowanie stawiam na mądrą pomoc, czyli taką, która nie wyręcza, ale towarzyszy, wspiera, inspiruje,
motywuje …

Czy praca w wolontariacie zajmuje wiele czasu ???
Właściwie to chyba nie znam wolontariusza, który nie potrafiłby zarządzad sobą w czasie .
Wolontariat jest doskonałym sposobem na życie z pasją.
Kiedy aktywnośd społeczna staje się pasją, motywacją okazują się chęci do działania stanowiące siłę napędową.
To właśnie dzięki nim wolontariusze znajdują energię i czas, które wykorzystują na wartościową działalnośd.

Czy praca ta daje Pani dużo satysfakcji ???
Praca z ludźmi jest jedną z moich pasji. W relacjach z nimi znajduję największą inspirację i energię do działania.
WOLONTARIAT pochłania mnie jak ocean i zmienia sposób patrzenia na życie, daje mi niesamowitą satysfakcję,
ładuje mnie pozytywnie.
Wychodzę z założenia, że w życiu warto po prostu robid to, co czuje się w swoim sercu.

Wszystkim Wolontariuszom razem jak i Każdemu z osobna dziękuję
za to, że generują fantastyczną, pozytywną energię,
za Ich zaangażowanie i entuzjazm, jaki wkładają na co dzieo w budowanie lepszego i bardziej przyjaznego
świata,
za to, że nie jest Im obojętne to, co dzieje się dookoła,
za wielobarwnośd Ich działao,
za wspaniałą robotę, jaką wykonują,
po prostu za to, że są …
i życzę Im tego, aby wolontariat spełniał Ich oczekiwania,
aby każdy dzieo przynosił Im radośd działania, nowe, ciekawe doświadczenia, satysfakcję z Ich dokonao, aby
byli przekonani o wielkiej wartości tego, co robią.

Wywiadu udzieliła p. Anna Urbaniak – pedagog szkolny, terapeuta pedagogiczny,
trener kreatywnego myślenia, wolontariusz, opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu „Niezapominajka”.

