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                                                     „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; 
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           Założeniem wolontariatu Gimnazjum w  Werbkowicach  „ My dla ludzi” jest 

aktywizowanie młodzieży w celu działań na rzecz środowiska lokalnego. Proponowany  

program jest elementem edukacji społecznej uczniów i ich integracji ze środowiskiem 

lokalnym. Przygotowuje on nas do aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym                              

i obywatelskim. Rozwija nasze zainteresowania, umiejętności społeczne, a przede wszystkim 

niesie ze sobą wiele wartości wychowawczych, kształtujących kreatywność, 

odpowiedzialność, wrażliwość   i otwartość na drugiego człowieka. Daje on też możliwość 

nawiązania przez szkołę współpracy z innymi placówkami, organizacjami i instytucjami, 

działającymi na rzecz środowiska lokalnego. Specyfiką programu jest stworzenie grupy 

wolontariuszy, podejmujących różnorodne rodzaje aktywności w zależności od ich potencjału 

i zainteresowań oraz potrzeb lokalnych. Wolontariat również rozwija wśród młodzieży 

postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia   i uzależnień. Stwarza okazję do 

wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga  w rozwijaniu zainteresowań  

w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego. 

Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw.  Wykorzystując otwartość                      

i ciekawość świata młodego człowieka. Uczniowie w naszym gimnazjum są pełni pasji                              

i zaangażowania. Często kierują się wrażliwością i  troską o drugiego człowieka. Chcą nieść 

bezinteresowną pomoc, służąc tak potrzebującym jak  i samym sobie. Podejmowana przez 

uczniów - wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości. Jest 

ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno- wychowawczy. 

 



 

CELE PROGRAMU 

1. Zwiększenie wrażliwości młodzieży na potrzeby innych 

2. Uwrażliwienie na cierpienie i samotność innych 

3. Organizowanie w szkole pomocy uczniom napotykającym trudności w nauce,  

w życiu rówieśniczym i rodzinnym, działania na rzecz społeczności szkolnej 

4. Tworzenie więzi między uczniami/nauczycielami a środowiskiem lokalnym 

5. Kształtowanie postaw prospołecznych i obywatelskich  

6. Rozwijanie empatii i rozumienia  

7. Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego 

8. Inspirowanie młodzieży do aktywnego spędzania czasu wolnego 

9. Kreowanie twórczej atmosfery w szkole, sprzyjającej samorealizacji i rozwijaniu własnych 

zainteresowań 

10. Nabycie doświadczeń w nowych dziedzinach i umiejętności społecznych 

11. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego 

12. Współdziałanie uczniów i wzajemne wspieranie się 

13. Współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi 

14. Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności 

15. Zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni 

16. Dawanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń 

17. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej 

 

OBSZARY DZIAŁANIA 

 

Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary:  

środowisko szkolne i lokalne 

 

ŚRODOWISKO POZASZKOLNE: 

1. Udział w akcji charytatywnej „Pełny tornister ”                                 ( Wrzesień) 

2. Prowadzenie w Przedszkolu akcji „Poczytaj mi”                               (Październik) 

3. Udział w akcji charytatywnej Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy(Styczeń) 

4. Udział w akcji „Szlachetna  paczka”                                          (Grudzień, styczeń) 

5. Udział w akcji charytatywnej na rzecz dzieci z Domu Dziecka  (Grudzień, kwiecień, 

czerwiec) 

w Łabuniach  „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”                     (Grudzień) 

6. Przedświąteczna zbiórka żywności dla dzieci „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”                                                                                  

(Grudzień , styczeń)                                                                                                                                               

7. Współpraca ze Stowarzyszeniem Edukacyjnym „Razem” w Hrubieszowie  przy realizacji 

Akcji Charytatywnych – harmonogram na stronie internetowej Stowarzyszenia  (cały rok) 

8.Sprzedaż ciasta – Zbiórka na rzecz dzieci z Domu Dziecka w Łabuniach   (Grudzień, 

kwiecień)                                                                                                                                                  

9. Dyskoteka Charytatywna – zbiórka trwałej żywności     (Listopad, marzec, kwiecień) 

 



ŚRODOWISKO SZKOLNE: 

1. Przygotowanie Wieczoru Wigilijnego - jasełka i spotkanie opłatkowe (Grudzień) 

2. Praca w Bibliotece Gminnej w Werbkowicach.                                     (Cały rok) 

3.Przygotowanie gazetki ściennej dotyczącej tematu pracy wolontariatu (Cały rok) 

6. Zorganizowanie Wielkanocnej i Bożonarodzeniowej akcji charytatywnej(Grudzień , 

kwiecień) 

7. Zorganizowanie wycieczki turystyczno-krajoznawczej dla uczniów najbardziej 

zaangażowanych w działalność wolontariatu.                                              (Maj) 

 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW 

1. Członkiem szkolnego wolontariatu jest młodzież szkolna respektująca jego zasady 

2. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym 

3. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw, wykorzystuje swoje 

zdolności i doświadczenia 

4. Członkowie wolontariatu mogą podejmować pracę w wymiarze nie utrudniającym naukę                 

i pomoc  w domu 

5. Działalność wolontariatu opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności 

6. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony opiekuna i pozostałych pracowników 

wolontariatu 

7. Członek ma prawo do wcześniej ustalonego okresu próbnego 

8. W szkolnym wolontariacie obowiązują: zasada osobistej pracy i zaangażowania na rzecz 

potrzebujących pomocy oraz zasada troski o los słabszych, świadomego i odpowiedzialnego 

reprezentowania szkoły 

9. Członek wolontariatu kieruje się życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych 

10. Wolontariusze na co dzień używają słów: „proszę”, „przepraszam”, „dziękuję”. Podstawą 

relacji interpersonalnych między wolontariuszami jest prawda, przyjaźń i życzliwość 

11. Każdy wolontariusz może uzyskać zaświadczenie lub opinię o wykonywanej pracy.           

Zaświadczenie może wydać osoba lub instytucja, na rzecz której wolontariusz pracuje 

12. Wolontariusz systematycznie uczestniczy w pracy na rzecz wolontariatu 

13. Wolontariusz ma prawo do informacji o ewentualnych kosztach przejazdu i trudnościach 

związanych z wykonywaną pracą 

14. Każdy członek wolontariatu swoim postępowaniem stara się promować jego ideę, być 

przykładem dla innych 

15. Wolontariusz ma prawo do odmowy wykonania zadania jeżeli pozostaje ono w konflikcie 

z jego przekonaniami oraz do rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu uprzedzając wcześniej 

o tym opiekuna. 

 

CECHY CZŁONKÓW WOLONTARIATU 

1. Chęć do działania 

2. Optymizm 

3. Dysponowanie w miarę potrzeb wolnym czasem 

4. Chęć pomocy innym 



5. Odpowiedzialność, wrażliwość 

6. Odwaga, otwartość, kultura osobista 

7. Bezinteresowność, życzliwość, umiejętność współpracy 

8. Przekonanie do wykonywania danej pracy 

9. Lojalność 

10. Umiejętność pracy zespołowej 

 

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE 

1. Propagowanie aktywnego trybu życia 

2. Nauka tolerancji, pomoc osobom mniej sprawnym 

3. Umiejętność współpracy w grupie i dążenie do wspólnego celu 

4. Kształtowanie takich cech jak obowiązkowość, odpowiedzialność, systematyczność, 

bezinteresowność 

5. Utrwalanie nawyku kultury osobistej 

6. Tworzenie w zespole serdecznej, przyjemnej atmosfery 

7. Poznanie norm postępowania w różnych sytuacjach 

8. Wpajanie aktywnego spędzania czasu wolnego 

9. Pokonywanie nieśmiałości i tremy, wiara we własne możliwości 

 

 

FORMY EWALUACJI 

1. Sprawozdanie z pracy wolontariatu szkolnego 

2. Rejestr akcji charytatywnych instytucji, w których są obecni wolontariusze 

3. Ankieta dla wolontariuszy 

5. Zdjęcia z imprez 

6. Artykuły na stronie internetowej szkoły. 

 

                Opiekun Wolontariatu 

                      Zuzanna Ciesielczuk 


