POMOCNA DŁOŃ

WOLONTARIAT
dobrowolna,
bezpłatna,
świadoma praca n
a rzecz innych lub
całego społeczeń
stwa,
wykraczająca
poza związki
rodzinne,
koleżeńskie,
przyjacielskie.

Polski
wolontariat
Wolontariat w Polsce rozwija się od 1990 r. w licznie powstających od
tego roku organizacjach pozarządowych. Z ogólnopolskich
badań Stowarzyszenia Klon/Jawor z 2008 roku wynika, że około 11,3%,
czyli blisko 4 mln dorosłych Polaków jest lub bywa wolontariuszami.
Mimo to wolontariat jest w Polsce zjawiskiem znacznie mniej
powszechnym, niż w krajach zachodnich. Wynika to zapewne z trzech
przyczyn:
brak tradycji wolontariatu, przekazywanej z pokolenia na pokolenie
(przerwa spowodowana okresem PRL);
dążenie do podniesienia standardu życia, które powoduje, że najpierw
zaspokaja się własne potrzeby (np. samodzielne mieszkanie), a dopiero
w drugiej kolejności potrzeby społeczne;
względnie niska świadomość możliwości działania społecznego w
organizacjach pozarządowych.

Wolontariat w Polsce jest unormowany prawnie poprzez
uchwaloną 24 kwietnia 2003 Ustawę o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie Po raz pierwszy w polskim prawie
zostały w niej zdefiniowane takie pojęcia jak „wolontariusz”,
„organizacja pozarządowa” oraz „działalność pożytku
publicznego”. Ustawa reguluje zasady angażowania
wolontariuszy, ich prawa i obowiązki oraz przysługujące im
świadczenia. Nad realizacją postanowień ustawy czuwa
powołany przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku
Publicznego
W Polsce istnieje Sieć Centrów Wolontariatu, które oprócz
promocji tej idei zajmują się:
pośrednictwem ofert pomiędzy organizacjami a osobami
chcącymi zostać wolontariuszami;
przygotowywaniem obydwu tych grup do współpracy
konsultowaniem zmian aktów prawnych i strategii dotyczących
wolontariatu i aktywności społecznej.

Przykładowe organizacje
Wolontariatu
-Fundacja Pomocy Rodzinie
"Gwiazdeczka" w Warszawie,
-Fundacja Przyjaciół Dzieci
"Ariadna"

WARTOŚCI I ZASADNICZE
ZADANIA WOLONTARIATU.
O dzisiejszym wolontariacie mówi się, że jest filarem nośnym naszego
społeczeństwa. Jest nieodzowny, trudno się bez niego obejść, nie tylko ze
względu na oferowane usługi, ale przede wszystkim ze względu na wartości, jakie
sobą przedstawia, tj. :
• postawienie w centrum zainteresowań człowieka,
• zwrócenie uwagi na najsłabszych i najbardziej cierpiących,
• obywatelski sens odpowiedzialności i uczestnictwa w życiu społecznym,
• szacunek dla innych,
• sens służby,
• bezinteresowność w działaniach solidarnościowych,
• dzielenie własnego istnienia z istnieniem innych .

W oparciu o powyższe wartości, wolontariat
realizuje bardzo ważne zadania:
• stymuluje instytucje publiczne i domaga się
praw dla najsłabszych od państwa,
• wyprzedza odpowiedzi państwa na nagłe
potrzeby,
• tworzy odmienną świadomość u osób, które
zazwyczaj nie martwią się trudną sytuacją innych,
• integruje służby publiczne,
• przekazuje sens człowieczeństwa w służbie .

WOLONTARIAT JEST SZANSĄ DLA KAŻDEGO
NIEZALEŻNIE OD PŁCI, RASY, NARODOWOŚCI,
WYZNANIA, PRZEKONAŃ POLITYCZNYCH, WIEKU
CZY STANU ZDROWIA, KAŻDY MA PRAWO BYĆ
WOLONTARIUSZEM.

WOLONTARIAT DAJE SZANSĘ WYKORZYSTANIA
WŁASNYCH UMIEJĘTNOŚCI I DOŚWIADCZEŃ,
ROZWINIĘCIA ZAINTERESOWAŃ, ZDOBYCIA
DOŚWIADCZENIA W NOWYCH DZIEDZINACH,
WYWARCIA WPŁYWU NA ZMIANY SPOŁECZNE
MOŻLIWOŚĆ ZAANGAŻOWANIA SIĘ.

Wolontariusz powinien:
1. mieć jasno określony zakres obowiązków;
2. zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności związanej
ze swoją działalnością;
3. wiedzieć, przed kim jest odpowiedzialny za wykonanie
swoich zadań i mieć regularny kontakt z tą osobą;
4. mieć zapewniony udział w tworzeniu programu, w
którym uczestniczy, co umożliwi mu realizację własnych
potrzeb i zainteresowań;
5. być chronionym przed jakimkolwiek ryzykiem
związanym z wykonywaniem powierzonych mu zadań;
6. być objęty ubezpieczeniem od odpowiedzialności;
7. mieć satysfakcję z własnej aktywności;
8. przestrzegać kodeksu etycznego związanego z
realizowaniem powierzonych mu zadań.

Organizacje zatrudniające wolontariuszy powinny:
1. uznawać prawa wolontariusza i zapewnić ich
respektowanie;
2. dbać o to, aby aktywność wolontariusza i praca
pracownika płatnego miała charakter wzajemnie
uzupełniający się;
3. rozszerzać, dzięki aktywności wolontariuszy, zakres
oferowanych usług;
4. nie powierzać wolontariuszowi zadań, które realizował
uprzednio zatrudniony pracownik płatny;
5. informować wolontariusza o jego prawach i
obowiązkach;
6. ponosić koszty finansowe związane z aktywnością
społeczną wolontariuszy;
7. dbać o interesy wolontariusza i nie wywierać na niego
presji moralnej, skłaniającej do wykonywania zadań
pozostających w konflikcie z jego przekonaniami

Karta Wolontariusza nawiązuje do Powszechnej
Deklaracji Praw Człowieka, nazywanej potocznie
Kartą Praw Człowieka, uchwalonej jednomyślnie w
dniu 10 grudnia 1948 roku w Paryżu na obradującej
tam III Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Dokument
ten, nawiązujący nazwą do uchwalonej w 1789 roku
przez francuskie Zgromadzenie Narodowe Deklaracji
Praw Człowieka i Obywatela, stanowi jedno z
najpoważniejszych osiągnięć Organizacji Narodów
Zjednoczonych.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WOLONTARIUSZA.
W 1985 roku rezolucją Zgromadzenia Ogólnego Narodów
Zjednoczonych postanowiono, że 5 grudnia będzie
Międzynarodowym Dniem Wolontariusza, będzie świętem
wszystkich ludzi dobrej woli, którzy poświęcają swój czas i energię
pomagając innym. Ustanowienie tego święta było wyrazem
oficjalnego docenienia pracy wolontarystycznej, stało się
zaczątkiem nowej tradycji, dniem dużej promocji idei wolontariatu.
Od tego czasu w większości krajów świata 5 grudnia organizowane
są różnego rodzaju uroczystości będące dowodem uznania dla
milionów wolontariuszy. Odbywają się zjazdy, seminaria i
spotkania na poziomie krajowym i międzynarodowym. Dzień ten
celebrowany jest w prawie wszystkich lokalnych organizacjach
wolontarystycznych: odbywają się przyjęcia, pikniki, zabawy,
składane są podziękowania, wręczane dyplomy i znaczki z logo
danej organizacji.

W niektórych organizacjach do tradycji należy już
organizowanie w tym dniu wystaw o tematyce
wolontarystycznej czy akcji (np. sadzenia drzewek
połączone z przyjęciem na świeżym powietrzu). W
Wielkiej Brytanii prócz Międzynarodowego Dnia
Wolontariusza, w którym organizowane są głównie duże
uroczystości na poziomie krajowym, dodatkowo
celebruje się tzw. "Tydzień Wolontariuszy" przypadający
na 1-7 czerwca, podczas którego wolontariusze
organizują różnego rodzaju akcje np. sprzedaż
wypieków cukierniczych, konkursy dla dzieci połączone
z zabawami i imprezami rekreacyjno-rozrywkowymi. Do
światowej tradycji należy również wysyłanie pocztówek
z życzeniami dla wolontariuszy

E - WOLONTARIAT.
• www.wolontariat.ngo.pl
• www.wolontariat.org.pl
• www.wolontariat.abc.pl
• www.wolontariatstudencki.pl
• www.pomagamy.pl
• www.wośp.org.pl
• www.pck.org.pl
• www.caritas.pl
• www.pah.org.pl
• www.mammarzenie.org.pl
• www.buremisie.org.pl
• www.towarzystwonaszdom.pl
• www.knpw.uz.zgora.pl
• www.zgora.pl

ZAKOŃCZENIE

Wolontariat może przynieść ludziom wiele szczęścia, ale
przede wszystkim sprzyja formowaniu ich
humanistycznej osobowości, kształtując wzajemną
ufność, zgodne, twórcze i bezpieczne życie według
najlepszych wzorów. Może pomóc w wypracowaniu
najbardziej pożądanej ludzkiej właściwości, a
mianowicie zdolności do okazywania innym życzliwości
rozumianej jako najcenniejszy dar, jaki można od kogoś
otrzymać i jaki można komuś ofiarować, Życzliwość jest
podstawą wobec świata i ludzi, która odznacza się
bezinteresownością w działaniu na rzecz drugiego
człowieka, zaangażowaniem w los bliźniego. To
nieustanne dawanie cząstki siebie - własnego czasu,
własnych sił, swojego zainteresowania drugiemu
człowiekowi.

Wiek XXI przynosi wiele niespodzianek. Świat nieustannie
się zmienia. Nie wszyscy nadążają za nim. Wielu czuje się
wyalienowanych i zagubionych w tym wielkim
współczesnym chaosie. Ludzka życzliwość i pomocna
dłoń od wolontariusza może obronić zabłąkaną istotę
przed zagrożeniami, jakie czyhają na każdym kroku.
Warto pomagać, bo to wzbogaca naszą osobowość.
Pozwala nam czuć się potrzebnym i zdolnym do
tworzenia dobra. Vinicio Albanesi powiedział:
„ Wolontariat to pierścień spajający tych, którzy czują się
dobrze, z tymi, którzy czują się źle.”
Jesteśmy młodzi, silni, potrafimy wiele zdziałać, mamy
mnóstwo pomysłów. Warto wykorzystać te atuty na rzecz
słabszych, cierpiących, zagubionych, opuszczonych... na
rzecz drugiego człowieka...

https://www.youtube.com/watch?v=wtdHz6
HdUrI

