
Wolontariat w IV LO



• Kondycja współczesnego świata:
- nastawiony na wyścig szczurów
- hołduje postawie konsumpcyjnej 
- często zapomina o tych, którzy borykają się z 

problemami zdrowotnymi, finansowymi lub z 
samotnością

- cechuje się zagubieniem i samotnością ludzi



Pomagać 
czy

 nie pomagać?
 Oto jest pytanie……





 Czy wolontariat może być antidotum 
na bolączki współczesnego świata?







Po pierwsze,
 czym jest wolontariat?



• Pojęcie  wolontariusz pochodzi od łacińskiego 
słowa voluntarius, co znaczy: dobrowolny, 
ochotniczy.

• Ogólnopolska sieć Centrów Wolontariatu 
definiuje wolontariat jako bezpłatne, 
dobrowolne,

• świadome działanie na rzecz innych, 
wykraczające poza więzi rodzinno-
koleżeńsko-przyjacielskie.



Po drugie, 
kiedy zrodził się wolontariat?

 



• Pierwsze działania wolontariackie zrodziły się 
po I wojnie światowej jako reakcja na 
traumatyczne przeżycia tego czasu i jego 
następstwa

• Wolontariat w Polsce funkcjonuje od początku 
lat dziewięćdziesiątych XX wieku.

• W roku 1993 r. powstało w Warszawie 
Centrum Wolontariatu.



Po trzecie, kim jest wolontariusz.



 Wolontariuszem jest ten:
•  kto dobrowolnie, ochotniczo i świadomie
• oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę 

na rzecz osób,
• organizacji pozarządowych, a także rozmaitych 

instytucji działających
• w różnych obszarach społecznych



Po czwarte, 
kto może być wolontariuszem?

 



   Każdy,…
    kto chce bezinteresownie pomagać, pracować 

i poświęcać swój czas dla innych 
potrzebujących ludzi. Osoby niepełnoletnie 
działają za zgodą prawnych opiekunów, w 
szkołach pod opieką nauczycieli zajmujących 
się wolontariatem



Po piąte,
 kiedy wolontariusze 

obchodzą swoje święto?



Międzynarodowy Dzień Wolontariusza 
corocznie przypada na dzień 5 grudnia.



Po szóste,
 co zrobić, aby zostać 

wolontariuszem w naszej 
szkole?

 



  Wystarczy:
• zapisać się do Szkolnego Klubu Wolontariatu działającego w 

naszym Liceum 
•  zgłosić chęć pracy na rzecz innych
• wybrać obszar działań, który jest najbardziej zgodny z 

Twoimi możliwościami/potrzebami
• zaangażować się w wybraną działalność charytatywną
• korzystać z pomocy i doświadczenia opiekuna i innych 

wolontariuszy
•  a przede wszystkim wierzyć, że warto pomagać i nie 

poddawać się w czasami trudnej, ale pięknej pracy dla 
innych




