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 „Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi”  

Janusz Korczak 

Postanowienia ogólne 

Wolontariat - to dobrowolna, bezpłatna, świadoma działalność na rzecz innych, 

wykraczające poza więzi rodzinno- koleżeńsko- przyjacielskie. 

Wolontariusz - osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być 

każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest 

potrzebna. 

Szkolny Zespół Wolontariatu (dalej SZW) w Zespole Szkół nr 3 Specjalnych  

w Pszczynie (ZS3S) to zespół składający się z nauczycieli i uczniów, którzy chcą 

pomagać innym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w 

środowisku lokalnym Pszczyny, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i 

kulturalne.  

SZW działa pod przewodnictwem Radosławy Langer-Skorupa i Doroty Szklanny.  

Do SZW mogą należeć uczniowie wszystkich klas tej szkoły. 

Cele ogólne: 

1. Rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby 

szkolnego i lokalnego środowiska. 

2. Zapoznawanie z ideą wolontariatu. 

3. Przygotowywanie uczniów do podejmowania pracy wolontariusza. 

4. Umożliwianie uczniom podejmowania działań na rzecz potrzebujących 

pomocy. 

5. Wspieranie ciekawych inicjatyw i działań edukacyjnych. 

6. Pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach. 

7. Rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów. 

8. Nauka samorządności. 

Cele szczegółowe: 

1. Uwrażliwienie młodzieży na potrzeby drugiego człowieka. 

2. Kształtowanie postaw humanitarnych i własnej osobowości w myśl przesłania 

za Januszem Korczakiem i Janem Pawłem II. 



3. Uczenie poszanowania godności każdego człowieka. 

4. Kształtowanie postaw zdrowej tolerancji,  czyli bezwzględna tolerancja każdej 

osoby i racjonalna tolerancja czynu. 

5. Udział w akcjach i zbiórkach charytatywnych. 

6. Likwidacja barier psychologicznych i społecznych między światem ludzi 

niepełnosprawnych a światem ludzi zdrowych. 

7. Wspieranie terapii osób niepełnosprawnych. 

8. Nawiązanie współpracy z instytucjami opiekuńczo – wychowawczymi. 

9. Ukazanie wartości płynących z koleżeństwa i przyjaźni z innymi ludźmi. 

10. Rozwijanie umiejętności współdziałania. 

11. Kształtowanie odpowiedzialności za własne słowa i czyny. 

12. Rozwijanie kreatywności pomysłów odnośnie działalności wolontariatu. 

13. Mobilizacja młodzieży do stawiania sobie wymagań w myśl nauczania  

Jana Pawła II „Wymagajcie od siebie chociażby nikt od Was nie wymagał”. 

Wolontariusze: 

1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym. 

2. Działalność zespołu opiera się na zasadzie dobrowolności  

i bezinteresowności. 

3. Członek klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia 

pomocy, troską o innych. 

4. Każdy członek wolontariatu swoim postępowaniem stara się promować ideę 

wolontariatu, być przykładem dla innych. 

Sposób realizacji: 

1. Organizowanie spotkań i pogadanek dotyczących sposobów działalności 

charytatywnej, dobroczynnej, prospołecznej. 

2. Organizowanie imprez kulturalnych na rzecz potrzebujących. 

3. Włączenie się w pracę różnych placówek lokalnych – charytatywnych, 

opiekuńczo-wychowawczych na zasadzie wolontariatu. 



Harmonogram zajęć: 

Harmonogram zajęć SZW nie jest ściśle określony terminarzem i wytoczonymi 

zadaniami, gdyż działania w zakresie wolontariatu nie są przewidywalne i wypływają 

z określonych potrzeb bez względu na czas i miejsce działań. 

Podpisy autorek programu: 

Dorota Szklanny 

Radosława Langer-Skorupa 
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