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Częstochowa 12.10.2016r

Szanowni Nauczyciele i Pedagodzy!
Rok szkolny 2016/2017 ogłoszony został przez Panią Minister Edukacji Annę Zalewską, rokiem
wolontariatu. Dlatego też chcielibyśmy zaoferować Państwa placówce pomoc w animacji tego jakże
szerokiego tematu. W drodze doświadczeń podczas ponad 4 letniej pracy w tej sferze, stworzyliśmy
konspekt pracy nad szkolnymi kołami wolontariatu, które pod nasza opieką funkcjonują już
w wielu Częstochowskich placówkach oświatowych. Poniżej załączam, krótki schemat takiej współpracy,
którego poszczególnie elementy zostaną omówione poniżej.
1.

• Wyłoniony zostanie opienkun koła

2.

• Prowadzenie prelekcji

3.

• Sprawdzenie się wolontariuszy w praktyce

4.

• Udział uczniów w szkoleniu "Vademecum wolontariatu"

5.

• Aktywna działalnośd koła
1. Wytypowany

przez

szkołę

Opiekun

Koła,

kontaktuje

się

z

nami

mailowo

(wolontariat@oczamibrata.pl) lub telefonicznie (693-548-142), by omówić szczegóły współpracy
w ramach kolejnych kroków. Dobrze by było, żeby była to osoba, która albo już się zajmowała
wcześniej tematem wolontariatu w szkołach, albo będzie się nim zajmować do końca naszej
współpracy.
2. W porozumieniu z Opiekunem Koła i Dyrekcją szkoły organizowane są prelekcje, jednogodzinne
(45 min) dla około 60-120 uczniów podczas jednej tury, których może być kilka jednego dnia
w zależności od chęci i ilości klas w placówce. Podczas tych zajęć nasz prowadzący opowiada
o tym czym jest oraz co daje wolontariat, gdzie można być wolontariuszem oraz o całym naszym
projekcie. Oprócz tego zapraszamy również uczniów do wolontariatu indywidualnego. Podczas
zajęć korzystamy ze swoich materiałów.
3. Chcielibyśmy by każdy uczeń miał możliwość zweryfikowania informacji, które uzyskał podczas
prelekcji. Dlatego też kolejnym krokiem jest animacja działania wolontaryjnego z uczniami szkoły.
Jest to też moment kiedy uczniowie będą mogli też zacząć się angażować indywidualnie, poza
szkołą.
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4. Najważniejszym krokiem jest organizacja szkolenia pn. „Vademecum wolontariatu”, podczas
którego uczniowie mają okazję rozwiać wszystkie swoje wątpliwości, a ponadto dowiedzą się
o historii wolontariatu, jego aspektach prawnych, obowiązkach wolontariusza, obszarach
działalności itp. Szkolenie trwa 120 min i przewidziane jest dla grupy ok. 20 osobowej, jednakże
może zostać przeprowadzone w wielu klasach.
5. Na

ostatni

punkt

tego

konspektu

składa

się

wiele

działań:

sprawdzeni

i przeszkoleni wolontariusze, mogą działać dalej indywidualnie lub w ramach wolontariatu
grupowego inicjowanego przez szkołę. My ze swojej strony zapewniamy mnogość ofert
wolontaryjnych, na które wolontariusze mogą odpowiadać zarówno indywidualnie jak i grupowo
w ramach szkolnego koła wolontariatu. Poza tym obejmujemy patronatem, ale również sami
organizujemy szkolenia o różnym zakresie, na które zapraszamy naszych wolontariuszy.
Organizujemy też spotkania zapoznawczo-integracyjne, by stworzyć okazję do wzajemnego
poznania i zżycia się między sobą.
Wierzymy, że wolontariat, oprócz wielu wartości moralnych, daje całą gamę innych korzyści. Lubimy
powtarzać, że wolontariat to również pierwszy krok na rynek pracy, co też wielokrotnie sprawdziliśmy.
Bogatsze CV i doświadczenie praktyczne, w połączeniu z wiedzą pozyskaną w szkole, jest dla młodych
ludzi znakomitym startem do tego by w życiu osiągnąć wiele sukcesów, a dla szkół okazją by wychować
niezwykłych absolwentów, którymi w przyszłości będą mogły się chwalić. Dlatego też serdecznie
zapraszamy do projektu, aby jeszcze lepiej przedstawić naszą wizją. Załączamy link do filmu z działań
wolontaryjnych, które do tej pory prowadziliśmy:
https://www.youtube.com/watch?v=ulSL_5MuxiU
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