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Wstęp
Niniejsza publikacja skierowana jest do nauczycieli, którzy
chcą założyć szkolny klub wolontariatu lub już go prowadzą. Zainteresować się nią mogą także wolontariusze oraz
przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji zajmujących się wprowadzaniem rozwiązań dotyczących wolontariatu w szkole. Wraz z tutorialami i filmami tworzy Niezbędnik
szkolnego klubu wolontariatu.
Znajdziecie w nim bazę wiedzy oraz inspiracje, które mogą
być przydatne podczas realizowania działań wolontariackich.
Niezbędnik powstał w ramach projektu „Szkolne wolontariaty”
finansowanego z funduszy Ministerstwa Edukacji Narodowej.
W projekcie tym pomagaliśmy stworzyć szkolne kluby wolontariatu w pięciu szkołach na każdym szczeblu edukacji.
Rozpoczęliśmy od badań, aby poznać motywacje wolontariuszy, doświadczenia nauczycieli oraz wizerunek wolontariatu
w szkołach. Równolegle animatorka wolontariatu prowadziła
spotkania z uczniami. W odpowiedzi na potrzeby członków
klubów, zorganizowaliśmy dla nich szkolenia, podczas których
nabyli przydatne umiejętności (np. prowadzenia gier i zabaw
animacyjnych, robienie ozdób świątecznych). W każdej szkole
odbyło się także spotkanie o tematyce związanej z promocją własnych przedsięwzięć. Najważniejszą częścią projektu
było wykorzystanie zdobytej przez uczniów wiedzy w praktyce,
czyli organizacja akcji wolontariackich. Członkowie klubów
przygotowywali je we współpracy z różnymi organizacjami
i placówkami (np. z przedszkolem lub z hospicjum). Z każdej
akcji powstały filmy i reportaże, a krótkie relacje z działań
znajdują się w dalszej części publikacji.
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Realizatorem projektu jest Regionalne Centrum Wolontariatu
w Katowicach. Jesteśmy stowarzyszeniem działającym non
-profit. Naszym celem jest rozwój wolontariatu w województwie śląskim. Dążymy do tego, żeby w naszym regionie
przybywało wolontariuszy, a także, by organizacje i instytucje
były jak najlepiej przygotowane do współpracy z nimi.

Jesteśmy też
na Facebooku,
Instagramie
i YouTubie!

Oprócz wspierania szkolnych klubów wolontariatu, koordynujemy wolontariat na wielu wydarzeniach sportowych
i kulturalnych (m.in. PKO Silesia Marathon 2016, Mistrzostwa
Europy w Piłce Ręcznej 2016 w Katowicach, Festiwal Otwarcia
Muzeum Śląskiego, Festiwale Organizacji Pozarządowych
w Katowicach), prowadzimy biuro pośrednictwa wolontariatu,
organizujemy szkolenia i warsztaty dla wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu, rozwijamy wolontariat seniorów,
a także co roku organizujemy konkurs na wolontariuszy roku
pt. „Barwy wolontariatu”. Jego wyniki prezentujemy podczas
„Gali wolontariatu”.

!

Zapraszamy do kontaktu:
Regionalne Centrum Wolontariatu
ul. Warszawska 19
40-009 Katowice
Mail: katowice@wolontariat.org.pl
Tel.: 502 771 669
www.slaskie-wolontariat.org.pl
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Wolontariat szkolny
w badaniach

Kim są uczniowie, którzy angażują się w działania szkolnych
klubów wolontariatu? Jak postrzegają wolontariat i czego
oczekują od klubu? Jakie problemy w funkcjonowaniu
szkolnego klubu wolontariatu widzą nauczyciele?
Odpowiedzi na te pytania szukaliśmy w badaniach, które
przeprowadziliśmy w ramach naszego projektu.

Z czym kojarzy się wolontariat?
Badana młodzież identyfikuje wolontariat z pomocą innym
– takie wskazanie wystąpiło wśród aż 87,5% ankietowanych.
Istotne dla ankietowanych osób było także traktowanie wolontariatu jako sposobu na nabywanie doświadczenia (48,8%)
oraz jako możliwości spędzania czasu wolnego w ciekawy sposób (47,5%). W dużej mierze angażowanie się w wolontariat
kojarzone jest z działalnością charytatywną, wspieraniem osób
w trudnej sytuacji życiowej, seniorów oraz niepełnosprawnych.

Motywacje
Powody, dla których badana młodzież angażuje się w wolontariat to:
83,3%
56,7%
50%
50%
0%

Dla wielu to także możliwość sprawdzenia się w nowej sytuacji (33,3%).
Osoby angażujące się w wolontariat robią to z własnej inicjatywy (73,3%). Również namowa ze strony koleżanek lub
kolegów jest motywem do podjęcia pracy wolontariusza
(23,3,%). W przypadku 13,3% ankietowanych wpływ na ich
decyzję miał nauczyciel lub pedagog.
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100%

Uczestnicy badania, którzy nie podejmują pracy jako wolontariusze jako główne powody poddają:
brak czasu

60%

40%

brak zainteresowania wolontariatem

28%

0%

100%

Problemem okazuje się również niska popularność wolontariatu w grupie znajomych (12% badanych).

Zadania szkolnego klubu wolontariatu
Zdaniem uczniów szkolny klub wolontariatu powinien zajmować się:
przekazywaniem wiedzy na temat wolontariatu uczniom

84%
78,7%

37,3%

29,3%
0%

100%
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Zainteresowanie szkoleniami organizowanymi przez szkolne
kluby wolontariatu:
22,5%

animacja dla dzieci

18,8%
16,3%
12,5%

0%

100%

15% spośród badanych stwierdziło, że nie interesuje ich uczestnictwo w żadnych szkoleniach, natomiast 10% respondentów
nie potrafiło wskazać szkoleń, w których chcieliby wziąć udział.

Trudności wg uczniów i nauczycieli
Ponad połowa uczniów (65,5%) zadeklarowała, że nie napotkała żadnych trudności związanych z pracą wolontariusza.
Natomiast najczęściej napotykane problemy to:
brak zrozumienia ze strony innych uczniów

13,8%
10,3%

0%

Respondenci stwierdzili też, że nie lubią wykonywać niektórych z powierzonych im zadań (6,9%). Problemem są również
brak zrozumienia ze strony znajomych lub rodziny oraz niechętny stosunek nauczycieli do wolontariatu.
Z kolei nauczyciele zwracają najczęściej uwagę na trudność
zgromadzenia w jednym czasie wszystkich uczniów angażujących się w działania klubu. Trudność ta jest spowodowana
różnym rozkładem zajęć poszczególnych klas. Jeden z badanych zwrócił uwagę na to, że jeśli
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100%

„

każda klasa kończy lekcje w innym terminie, trudno jest
zorganizować dzień zbiórki. Spotkania podczas lekcji również są utrudnione, ponieważ niektórzy nauczyciele nie
chcą zwalniać dzieci ze swojej lekcji. Staramy się łagodzić
zacietrzewienie nauczycieli i większość zadań polecamy do
wykonania w domu.

W niektórych szkołach problemem okazuje się więc także
kwestia zwalniania wolontariuszy z zajęć oraz stosunek pozostałych nauczycieli do działań klubu. Dodajmy w tym miejscu
wypowiedź jednego z koordynatorów:

„

Stosunek dyrekcji do powstania klubu był pozytywny, niestety
w miarę jego działania część nauczycieli zaczęła wyrażać niezadowolenie, ponieważ poniektórzy uczestnicy byli zwalniani
z kilku lekcji na rzecz aktywności w klubie. To bardzo przykre
zjawisko i niewytłumaczalne, ale jedna z najaktywniejszych
uczestniczek wycofała się z działań wolontariackich, ponieważ nauczyciele zaczęli wpisywać jej nieobecność w szkole,
kiedy była na akcji wolontariackiej i otrzymała oceny niedostateczne. Ponieważ jest bardzo dobrą uczennicą, musiała
dokonać wyboru. Były również sytuacje, kiedy wolontariusze
byli na szkoleniu, że została im wpisana nieobecność i oceny
niedostateczne z danego przedmiotu. Może dlatego część wolontariuszy straciło zapał i chęć do aktywności.

?

Badanie zostało przeprowadzone w październiku i listopadzie 2016 r.
Wykorzystano w nim technikę kwestionariusza-ankiety. Opracowano
dwa narzędzia: jedno skierowane do uczniów, drugie – skierowane
do nauczycieli. Badanie zostało przeprowadzone za pośrednictwem
Internetu. W badaniu wzięły udział zarówno osoby, które są wolontariuszami (18,8% – wolontariusze stali, 18,8% – akcyjni), jak też
uczniowie niepodejmujący wolontariatu (62,5%). Łącznie w badaniu
uczestniczyło 80 osób. Grupa ta była zróżnicowana ze względu na
płeć: 68,8% stanowiły kobiety, a 31,3% – mężczyźni. Zgodnie z założeniami projektu zadbano o zróżnicowanie uczestników ze względu
na rodzaj szkoły, do jakiej uczęszczają. Ponad połowę badanych
(56,3%) stanowili uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Natomiast
uczniowie gimnazjum stanowili 43,8% badanych.

Jeśli chcesz zapoznać
się z raportem z badań,
wejdź na:
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Baza wiedzy
szkolnych klubów
wolontariatu

Czym jest szkolny klub
wolontariatu (SKW)?
SKW to rodzaj dodatkowych zajęć organizowanych w szkołach.
Tworzy go grupa uczniów danej szkoły, najczęściej z różnych
klas, która przy wsparciu nauczyciela-opiekuna organizuje
i angażuje się w różne przedsięwzięcia społeczne. Co ważne – realizowane w ramach SKW działania mają charakter
wolontariacki – podejmowane są dobrowolnie i świadomie,
bez wynagrodzenia w formie rzeczowej.
Akcje prowadzone przez SKW mogą być realizowane zarówno
w szkole, jak i poza nią – we współpracy z innymi instytucjami
publicznymi (np. ze szkołami, przedszkolami, domami pomocy
społecznej) lub też z organizacjami pozarządowymi (fundacjami, stowarzyszeniami).

Przykładowe korzyści z organizowania wolontariatu
w szkołach
Korzyści dla uczniów

1. Rozwój kompetencji społecznych
Osoby zaangażowane w działania wolontariackie uczą się,
jak precyzyjnie się wypowiadać. Często też poprzez wolontariat stają się bardziej otwarte, towarzyskie i łatwiej
nawiązują kontakty. Co ważne – udział w wielu akcjach wolontariackich, kontakt z różnymi instytucjami, organizacjami
pozarządowymi i ich podopiecznymi, daje konkretną wiedzę
o problemach społecznych oraz sposobach ich rozwiązywania. W konsekwencji młodzież uczy się empatii.
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Uczniowie często
poprzez wolontariat
stają się bardziej
otwarci, towarzyscy
i łatwiej nawiązują
kontakty.

2. Rozwój umiejętności organizacyjnych
Poprzez włączanie uczniów w tworzenie i planowanie akcji,
uczą się oni jak od początku do końca organizować konkretne wydarzenia (np. zbiórkę charytatywną, piknik sąsiedzki,
warsztaty muzyczne dla seniorów lub dla przedszkolaków).
Uczniowie poprzez działania w SKW mogą zdobywać swoje pierwsze zawodowe doświadczenia, które w przyszłości
będą mogli wykorzystać w pracy zarobkowej czy też w działalności społecznej.

3. Szansa na rozwój swoich pasji i odkrywanie nowych
zainteresowań
Poprzez zaangażowanie w działania wolontariackie, uczniowie mogą rozwijać swoje talenty. Osoby uzdolnione matematycznie mogą angażować się w prowadzenie korepetycji.
Osoby grające na instrumentach mogą włączyć się w przygotowanie muzycznych spotkań lub prowadzić warsztaty,
na których swoimi umiejętnościami podzielą się z innymi.
Osoby uzdolnione kulinarnie mogą przygotować przekąski na kiermasz, z którego dochód zostanie przekazany na
szczytny cel. Każdy z wolontariuszy ma jakiś talent, który
wykorzysta w działaniach wolontariackich – czasem trzeba
tylko poświęcić nieco więcej czasu, by go odkryć.

!

Poprzez
zaangażowanie
w działania
wolontariackie,
uczniowie mogą
rozwijać swoje
talenty.

4. Możliwość poznania nowych osób i miejsc
Najczęściej w SKW działają uczniowie z różnych klas. Mają
szanse na to, by lepiej się poznać, wymieniać doświadczeniami i przeżyciami. Wolontariusze angażujący się w konkretne akcje często współpracują z różnymi organizacjami
i instytucjami. To pozwala im poznawać swoją lokalną społeczność oraz reagować na pojawiające się w niej potrzeby.
Korzyści dla szkoły

1. Rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych w szkole
Dzięki SKW można, poza przekazywaniem wiedzy matematycznej, informatycznej czy humanistycznej, uczyć też
młodzież, jak działać na rzecz innych. Kształtowanie postaw
prospołecznych jest jednym z zadań placówek edukacyjnych.
Baza wiedzy szkolnych klubów wolontariatu | 15

2. Rozwój współpracy między szkołą a lokalnymi
organizacjami i instytucjami
Działania SKW można organizować we współpracy z różnymi organizacjami i instytucjami, które funkcjonują w mieście lub regionie. Dzięki temu szkoła ma okazję nawiązać
wiele partnerstw, z których czerpać może dodatkowe korzyści (przedstawiciele organizacji pozarządowych z chęcią
poprowadzą bezpłatne szkolenia i warsztaty dla uczniów).
Działając lokalnie, szkoła może też reagować na bieżące
wydarzenia i potrzeby – staje się „kreatorem” lokalnych
przedsięwzięć.

Etapy powstania SKW

1. Podjęcie decyzji o powstaniu SKW
Może to być inicjatywa uczniów, konkretnego nauczyciela/
nauczycielki lub dyrekcji szkoły. Bez względu jednak na to,
kto jest pomysłodawcą – ważne, by decyzja była przemyślana i świadoma. Próba utworzenia i prowadzenia SKW
wymaga nieco zaangażowania i pracy. Swój pomysł warto
skonsultować z nauczycielami ze szkół, w których wolontariat już funkcjonuje.
Decyzję o powstaniu SKW podejmuje dyrekcja szkoły. Czasem decyzja poparta jest także uchwałą rady
pedagogicznej.

2. Powołanie/wskazanie opiekuna – koordynatora SKW
To niemal najważniejsza decyzja! Opiekun jest motorem
działań SKW, szczególnie na początku. Ważne, by była to
osoba, która lubi działać społecznie, potrafi rozwijać kreatywność uczniów i jest otwarta na proponowane przez
nich inicjatywy. Postawa opiekuna, który będzie reprezentował uczniów, przełoży się na postawę i zaangażowanie
uczniów‑wolontariuszy.
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Postawa opiekuna,
który będzie
reprezentował
uczniów, przełoży
się na postawę
i zaangażowanie
uczniów‑wolontariuszy.

3. Rekrutacja grupy uczniów
To zadanie dla nauczyciela-opiekuna. Ważne, by do SKW
angażować uczniów chętnych i zainteresowanych tematem
– wolontariat jest dobrowolny, nie może być karą. O tym, że
w szkole rozpoczyna działalność SKW można poinformować
podczas bezpośrednich spotkań, za pomocą plakatów, przez
komunikat w radiowęźle, czy też przez szkolne gazetki.

4. Rozpoczęcie współpracy z uczniami
Dla zainteresowanych warto zorganizować spotkanie informacyjne, na którym poznają definicję wolontariatu oraz zobaczą przykładowe akcje z innych szkół. Na spotkaniu warto
mówić o korzyściach wynikających z zaangażowania w wolontariat i w inne akcje społeczne. W ten sposób uczniowie
będą mogli zdecydować, czy do SKW chcą dołączyć na stałe.
Pamiętajmy, by włączając uczniów do SKW poprosić o zgodę
ich rodziców (szczególnie, gdy współpracujemy z młodzieżą
niepełnoletnią). Podczas rozpoczynania pracy SKW warto
nawiązać współpracę z Regionalnym lub Lokalnym Centrum
Wolontariatu – animatorzy tam pracujący na pewno pomogą w organizacji pierwszych działań.

!

Podczas
rozpoczynania
pracy SKW warto
nawiązać współpracę
z Regionalnym lub
Lokalnym Centrum
Wolontariatu.

5. Przygotowanie regulaminu funkcjonowania SKW
Warto stworzyć krótki spis zasad funkcjonowania SKW i opisać jak można dołączyć do klubu. Istotne mogą okazać się
też informacje, jak często odbywają się spotkania, jak będzie
dokumentowana praca wolontariuszy.

6. Przygotowanie planu działania SKW
Ten dokument najlepiej stworzyć podczas spotkań i działań
z wolontariuszami. Można w nim sformułować cele, które
zamierzamy zrealizować w danych roku szkolnym. Warto
także zapisać najciekawsze pomysły na akcje oraz wskazać,
z jakimi instytucjami chcemy współpracować w danym roku.
Plan będzie drogowskazem – możemy się odwołać do niego
wtedy, gdy w grupie pojawi się spadek energii i motywacji.
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Wskazówki dla opiekuna Szkolnego Klubu Wolontariatu

1. Zadbaj o regularne spotkania z uczniami
Niech odbywają się np. raz w tygodniu lub raz w miesiącu.
Możecie wtedy na bieżąco generować pomysły, dzielić pracę
na kilka osób, przygotowywać konkretne działania.

2. Rozeznaj możliwości i umiejętności uczniów
Ich talenty oraz wyjątkowe zainteresowania mogą być podstawą do organizowania akcji. Jeśli okaże się, że w grupie
wolontariuszy mamy muzyków – będzie to dobry początek
do planowania koncertów i przedstawień, np. w domu dziecka lub w domu seniora. Jeśli mamy zapalonych sportowców i tancerzy – można zaangażować ich w przygotowanie
warsztatów dla przedszkolaków. Gdy wśród wolontariuszy
znajdziemy miłośników gry w szachy – poprośmy ich o zorganizowanie wieczoru szachowego dla seniorów i osób
samotnych. Warto dbać o to, by wolontariat był okazją do
rozwijania zainteresowań i do dzielenia się nimi.

3. Rozeznaj możliwości działań w najbliższej okolicy
Sprawdź, czy blisko Waszej szkoły są instytucje lub organizacje pozarządowe, z którymi możecie współpracować.
Możliwość wprowadzania zmian w społeczności lokalnej
to dla uczniów jedna z najlepszych motywacji do działań.
Rezultaty są widoczne od razu. Uczniowie przekonują się,
że mogą decydować o tym, co dzieje się blisko nich. Jeśli
w mieście macie schronisko dla zwierząt – rozeznajcie
potrzeby, zaplanujcie akcję i rozwiążcie palące problemy.
Jeśli jeden z uczniów szkoły znajduje się w trudnej sytuacji
(zdrowotnej, finansowej, rodzinnej) – spróbujcie mu pomóc.
A jeśli w Waszej miejscowości odbywają się ważne wydarzenia, np. integracyjne piknik lub festyny związane z promocją
lokalnej kultury – włączcie się w nie.

4. Pozwól decydować uczniom o tym, jakie konkretne
działania podejmujecie
Dzięki temu będą czuli się za nie odpowiedzialni.
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Warto dbać o to, by
wolontariat był
okazją do rozwijania
zainteresowań i do
dzielenia się nimi.

5. Pobudzaj kreatywność młodzieży, szczególnie podczas
planowania działań
W tym celu można wykorzystać różne metody, np. grę w skojarzenia, tworzenie map myśli, burzę mózgów.

6. Poinformuj uczniów o rezultatach podejmowanych
działań
Spróbujcie wspólnie podsumować, co zmieniło się dzięki
Waszemu zaangażowaniu. Warto też poprosić uczniów, by
zastanowili się, co każdy z nich wynosi z działalności wolontariackiej – czego się uczy, jakie zdobywa doświadczenia,
jak nabyte kompetencje wykorzysta w przyszłości.

7. Nagradzaj!
Wolontariat oznacza pracę bez wynagrodzenia, ale ważne,
by przynosił dużo satysfakcji, zadowolenia i dobrej zabawy.
Nagradzanie to najlepsza metoda budowania zaangażowania. Warto doceniać każdy, najmniejszy nawet wkład w działania społeczne. Jak? Często wystarczy publiczna pochwała
lub pismo przekazane rodzicom. Dobrym rozwiązaniem są
też dyplomy, certyfikaty. O drobne nagrody dla wolontariuszy można poprosić też organizacje i instytucje, z którymi
współpracujecie. Często mogą przekazać pamiątkowe koszulki, kubki czy notesy.

!

Nagradzanie to
najlepsza metoda
budowania
zaangażowania.
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Jak zorganizować akcję
w szkole?
Chcielibyście w Waszym klubie zorganizować koncert charytatywny, happening, a może namalować mural? Skorzystajcie
z naszych filmików instruktażowych!
Multimedialne tutoriale to krótkie animowane filmiki, które
pokazują, jak „od a do z” zorganizować akcję w szkole.
W 2013 roku przygotowaliśmy filmiki na temat:

dyskoteki charytatywnej

koncertu charytatywnego

happeningu

zbiórki
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Powyższe filmy były przygotowane na podstawie doświadczeń
osób współpracujących z Regionalnym Centrum Wolontariatu
w Katowicach.
W ramach projektu „Szkolne wolontariaty” zilustrowaliśmy
z kolei scenariusze przygotowane przez samych uczniów.

Jak zorganizować piknik dla mieszkańców? Jak zorganizować audiopiknik?

Jak zorganizować malowanie muralu?

Powodzenia!
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Jak promować szkolny
klub wolontariatu?
Niektórzy mówią, że wolontariat powinna cechować skromność. Że jeśli robimy coś dla innych, nie wypada się tym chwalić. Czy to właściwe podejście? Niekoniecznie! Jeśli będziemy
potrafili ciekawie opowiedzieć o naszych działaniach, więcej
osób weźmie udział w naszych akcjach i więcej osób zachęcimy do wolontariatu.

Na początek...
Planując promocję, zastanówmy się, co chcemy osiągnąć. Czy
organizujemy zbiórkę i zależy nam na tym, by o akcji dowiedziało się jak najwięcej uczniów? A może chcemy też dotrzeć z tą
informacją do nauczycieli, rodziców, mieszkańców okolicy? Czy
też może myślimy, jak pokazać, na czym polega nasz codzienny wolontariat (np. odwiedziny w przedszkolu, domu pomocy
społecznej lub schronisku dla zwierząt)? Albo jeszcze inaczej
– zbliża się nabór chętnych do szkolnego klubu wolontariatu
i chcemy pokazać, dlaczego warto być wolontariuszem/ką?
Poniżej przedstawiamy Wam osiem pomysłów na działania
promocyjne, ale pamiętajcie – prawdopodobnie nie dacie
rady za każdym razem wykorzystać wszystkich. Nie ma też
takiej potrzeby – zależnie od tego, co robicie i co chcecie
osiągnąć, narzędzia mogą być różne.

1. W szkole: radiowęzeł, gazetka szkolna, wizyty w klasach
W epoce mediów społecznościowych łatwo zapomnieć
o tradycyjnych formach promocji. A w szkole powinny się
sprawdzić: gazetka tematyczna (warto zadbać, by się wyróżniała!), ogłoszenie w radiowęźle czy nawet zwykłe przejście
po klasach, np. z informacją o organizowanej zbiórce.
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Zależnie od tego, co
robicie i co chcecie
osiągnąć, narzędzia
promocji mogą być
różne.

2. Strona internetowa i szkolne kanały w social media
Niektórym z Was wyda się to oczywiste, ale warto o tym
pamiętać. Zapowiedź akcji oraz relacja na stronie szkoły
oraz na jej fanpage’u jest w większości przypadków łatwe
do zorganizowania, a pozwala dotrzeć do wielu odbiorców.

3. Wydarzenie na Facebooku
Jeżeli organizujecie akcję, w której zależy Wam na udziale
jak największej liczby osób (np. zbiórka karmy dla zwierząt,
dyskoteka charytatywna), stwórzcie facebookowe wydarzenie. Zaproście znajomych i proście, żeby „szerowali” dalej!
A może uda się załatwić, żeby wydarzenie zostało udostępnione na fanpage’u szkoły?

4. Fanpage klubu
Jeśli organizujecie nie tylko pojedynczą akcję, ale prowadzicie stałe działania, załóżcie fanpage Waszego klubu.
Pamiętajcie, że w prowadzeniu fanpage’a kluczowa jest regularność oraz różnorodność wpisów. Nie wszystkie posty
muszą dotyczyć Waszych działań, choć dobrze, żeby były
powiązane z tematem wolontariatu. O czym więc pisać na
co dzień? Oto kilka propozycji:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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W prowadzeniu
fanpage’a kluczowa
jest regularność oraz
różnorodność wpisów.

zaproszenia na akcje;
fotorelacje z akcji;
wolontariat „za kulisami”;
sylwetki wolontariuszy: kim jesteście, czym się interesujecie itp.;
sukcesy klubu;
wpisy zachęcające innych do wolontariatu;
inspiracje: sylwetki aktywnych wolontariuszy spoza szkoły, informacje o ciekawych akcjach różnych organizacji,
w których biorą udział wolontariusze;
informacje o tym, jak działają szkolne kluby wolontariatu
w innych szkołach;
kreatywne kampanie społeczne;
podpowiedzi, jak można się zaangażować na rzecz innych
(przez wolontariat, ale nie tylko);
historie osób, którym pomógł szkolny klub wolontariatu.
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A może spróbujecie relacji na żywo? Od pewnego czasu
ta forma aktywności na fanpage’u zdobywa coraz większą
popularność.
Warto poprzez fanpage rozmawiać z fanami. Możecie zapytać, kto uczestniczył w Waszej akcji, jak się podobała, czy
ktoś ma pomysły na działania.
Na nic się jednak zdadzą nasze wysiłki, jeśli fanpage nie
będzie miał… fanów. Zapraszajcie znajomych do polubienia
strony, oznaczajcie osoby na zdjęciach (dzięki temu zdjęcia
Waszego klubu pojawią się na ich tablicach i być może ich
znajomi polubią fanpage), informujcie o fanpage’u również
offline (np. podczas akcji).

5. Inne media społecznościowe
Facebook to oczywiście najpopularniejszy serwis społecznościowy, ale możecie się promować również w innych.
Sprawdźcie, gdzie są aktywni wasi odbiorcy. Profil klubu
możecie założyć na Instagramie, a nawet na… Snapchacie!
Szczególnie, jeśli głównymi adresatami będą inni uczniowie.

6. Filmy
Wiele klipów na Youtubie to nie profesjonalne nagrania,
a krótkie filmiki zrobione telefonem. Nie od sprzętu zależy,
czy film okaże się udany. Oczywiście istnieją pewne uniwersalne zasady, których warto przestrzegać. Jeśli w to wchodzicie, polecamy obejrzeć nagranie z webinarium:
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Jaki film będzie atrakcyjny dla odbiorców? Po pierwsze:
krótki. Jednominutowa relacja z naszej akcji będzie się cieszyć większą popularnością niż dwadzieścia minut nagrania.
Po drugie, filmik powinien pokazywać ludzi i opowiadać
o nich. Ważni są wolontariusze, osoby, którym pomagacie,
uczestnicy akcji. Nagrywajmy filmy tak, żeby oglądający
mógł polubić bohaterów. Po trzecie: pokazujcie emocje.
Niech z Waszych filmów bije entuzjazm wolontariuszy, poruszenie sytuacją osób, którym pomagacie, a nawet złość,
jeśli przeciwko czemuś protestujecie. Po czwarte: na końcu filmiku możecie zaapelować do odbiorców, np. żeby też
zostali wolontariuszami, albo, jeśli na akcji prowadzicie
zbiórkę, żeby również się dołożyli.
Jeśli nie nagrywaliście filmu z Waszej akcji, ale macie fajne
zdjęcia, można je również wykorzystać na Youtube. Pomoże
w tym świetna aplikacja – Animoto (www.animoto.com).
Dzięki niej bardzo szybko zrobicie profesjonalnie wyglądające pokazy slajdów, z ciekawymi efektami i muzyką w tle.
Animoto w wersji darmowej ma pewne ograniczenia, ale
szkoły mogą korzystać nieodpłatnie również z wersji PRO.

!

Klucz do dobrego
filmu? Długość, ludzie,
emocje i zwrot do
odbiorców.

7. Plakaty i ulotki
Promowanie wydarzeń poprzez plakaty i ulotki może się wydawać trochę nie na czasie. Tradycyjne formy reklamy mogą
być jednak przydatne, szczególnie jeśli chcecie z wydarzeniem wyjść poza szkołę i dotrzeć do pokolenia Waszych
rodziców i dziadków. Czasami też po prostu fajnie jest móc
się pochwalić atrakcyjnym, kolorowym plakatem. Jak się do
tego zabrać? Idealnie, jeśli macie wśród znajomych osobę
uzdolnioną graficznie, która mogłaby przygotować projekt.
Jeśli nie, możecie spróbować znaleźć wolontariusza grafika
(np. wśród studentów ASP) lub postarać się prosty projekt
wykonać samodzielnie. W tym ostatnim przypadku polecamy aplikację Canva (www.canva.com), w której udostępnionych zostało wiele szablonów i gotowych elementów.
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Gotowe? Zostaje w takim razie kwestia wydruku. Zapytajcie
w okolicznych drukarniach, czy nie zgodziliby się wydrukować np. 50 plakatów na akcję charytatywną nieodpłatnie.
Z doświadczenia wiemy, że to się może udać!

8. Kontakt z mediami
Dziennikarze mogą nam się czasami wydawać nieosiągalni,
ale to nie jest prawda. Szczególnie, jeśli pomyślimy o mediach lokalnych i regionalnych. Jak do nich trafić?
a) Informacja prasowa
Informacja prasowa to krótka notka dla dziennikarzy na
temat naszej akcji. Przy jej pisaniu stosuje się zasadę „odwróconej piramidy”. Zgodnie z nią najważniejsze informacje
powinny się znaleźć na początku tekstu, potem następuje
rozwinięcie. Na końcu umieśćcie informacje poboczne i tło
wydarzenia.
Istotny jest tytuł, który może się pojawić zarówno jako
tytuł notki, jak też temat maila. Najlepiej, jeśli będzie
konkretny („Uczniowie zorganizują koncert charytatywny
z udziałem...”), może też intrygować („Czy można zagrać w...
wolontariat? Uczniowie Gimnazjum nr 1 grają! ”). Poniżej
znaleźć powinien się lid, czyli nagłówek pisany pogrubioną
czcionką, zawierający odpowiedzi na pytania: kto, co, gdzie,
kiedy i po co? Dalsze akapity mają zawierać szczegółowe
informacje o akcji. Pamiętajmy jednak, że powinny być to
szczegóły interesujące dla widzów/czytelników/słuchaczy.
Nie zapomnijmy na końcu informacji podać numeru telefonu do osoby, która będzie na akcji oraz może w razie
potrzeby udzielić dziennikarzowi dodatkowych informacji.
b) Jak trafić do dziennikarzy
Informację prasową wysyła się do mediów kilka dni przed
wydarzeniem. Skąd wziąć kontakty? Po pierwsze wytypujmy z mediów lokalnych dziennikarzy, którzy mogą być
zainteresowani tematem naszej akcji. Możemy sprawdzić,
którzy dziennikarze do tej pory podejmowali podobne tematy, a ich adresy mailowe nierzadko znajdziemy na stronie
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Informacja prasowa
to krótka notka dla
dziennikarzy na temat
naszej akcji.

internetowej gazety czy radia. Informację możemy też wysłać na ogólny adres redakcji. Nie zaszkodzi np. dzień przed
akcją zadzwonić do mediów, przypomnieć się i zapytać, czy
któryś z dziennikarzy wybierze się do naszej szkoły.
c) Patronat medialny
Jeśli organizujemy większą akcję, na którą chcielibyśmy zaprosić nie tylko uczniów szkoły, ale np. mieszkańców osiedla,
możemy pomyśleć o patronacie medialnym. Współpraca na
zasadach patronatu polega na tym, że gazeta/stacja radiowa informuje o naszej akcji (np. tworzy zapowiedź oraz
relację), otrzymując coś w zamian. Zazwyczaj jest to logo
patrona na wszelkich materiałach takich jak plakaty, ulotki
lub banner/roll-up rozkładany w trakcie imprezy.

*

“Przedszkole w szkole”
Akcja nie musi być spektakularna, żeby ją ciekawie wypromować.
Wolontariusze ze Szkoły Podstawowej nr 54 w Bytomiu zorganizowali spotkanie świąteczne dla dzieci pod hasłem „Przedszkole
w szkole”. Żeby było o niej głośno, przygotowali plakat, zamieścili
informację na stronie szkoły, ale przede wszystkim po akcji zaprosili
przedszkolaków do Radioli, czyli szkolnego radiowęzła. Cała szkoła
usłyszała, jak podekscytowane przedszkolaki relacjonują spotkanie
i chwalą starszych kolegów. Brawo!
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Inspiracje

Przedstawiamy Wam przykłady akcji realizowanych
przez szkolne kluby wolontariatu – zarówno uczniów
rozpoczynających swoje działania w projekcie
„Szkolne wolontariaty”, jak i bardziej doświadczonych
wolontariuszy.

Paczki mikołajkowe dla dzieci z rodzin
osieroconych
Z okazji świąt Bożego Narodzenia wolontariusze ze szkolnego klubu wolontariatu w Technikum nr 13 w ZSZ im. R.
Mielczarskiego w Katowicach postanowili umilić czas potrzebującym. Jako grupę docelową wybrali rodziny, które znajdują
się pod opieką Hospicjum św. Franciszka w Katowicach, a także samotne osoby z najbliższej okolicy szkoły.

Kilka dni przed Mikołajkami członkowie SKW na spotkaniach
organizacyjnych podzielili się zadaniami. Wybrano osoby odpowiedzialne za przygotowanie pudełek na prezenty (każdy
samodzielnie zrobił pudełka z opakowań po butach), osoby,
które pójdą na zakupy, a także tych, którzy przygotują pod
okiem nauczycieli piękne kartki świąteczne.
Drugiego grudnia dwoje członków SKW wybrało się po lekcjach do jednego z centrum handlowych w centrum Katowic,
by stworzyć paczki dla sześciorga dzieci. Trzy godziny chodzenia po krętych alejkach supermarketu nie zniechęciły wolontariuszy do wykonania powierzonego im zadania. Mimo
zmęczenia bawili się przy tym przednio. Czas urozmaicały im
wspólne rozmowy, a także przypadkowo napotkane w markecie rzeczy (jak na przykład sweter elfa, w którym koniecznie
musieli zrobić sobie zdjęcie). Jednakże, jak to na zakupach
bywa, nie obeszło się bez sprzeczek. Kupić czekoladę truskawką czy malinową? Wziąć ciastka o takim czy innym kształcie?
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Szkoła:
Zespół Szkół
Zawodowych im.
R. Mielczarskiego
w Katowicach

Autor relacji:
Jakub Franiak,
uczeń i wolontariusz

Na szczęście Gosia, która ma większą wiedzę na temat tego,
co lubią i z czego ucieszą się dzieci, dała radę zażegnać każdy zaistniały kryzys. Drugi z wolontariuszy przejął natomiast
inicjatywę w kwestiach finansowych (jednym słowem – kalkulator w ruch!). Po długim czasie spędzonym na poszukiwaniu prezentów akcja została zakończona. Kupiliśmy misie,
kolorowanki, czekolady, żelki, ciasteczka a także wiele innych
rzeczy! Teraz wystarczyło zawieść je do szkoły i zapakować.
W czasie pakowania prezentów świąteczna atmosfera udzieliła się każdemu. Choinka, przebrania mikołajowe, aniołki
i diabełki pakujące prezenty – radość wolontariuszy jest nie
do opisania. Tak (nie) wielki gest na rzecz innych sprawił, że
wiele osób z grupy jeszcze bardziej zaangażowało się w pracę
na rzecz wolontariatu.
Szóstego grudnia wybiła godzina dwunasta i orszak składający się ze świętego Mikołaja, anioła, diabła, a także przedstawicieli szkoły (opiekunów SKW) wyruszył z pierwszą turą
prezentów. Dzieci na widok Mikołaja były bardzo szczęśliwe, a ich mamy nie kryły wzruszenia. Nawet pomocnikom
Mikołaja zdarzyło się uronić łezkę.
W ciągu całego dnia orszak odwiedził cztery rodziny. Nie zapomnieliśmy jednak o innych potrzebujących. Otrzymali oni
(dzięki naszej współpracy z instytucjami i firmami) darmowe
wejście do kina, ośrodka kultury i parku wodnego. Udało się
to osiągnąć dzięki ciężkiej pracy jednego z wolontariuszy.
Grupa wysłała kilkadziesiąt e-maili i liczyła, że każda poproszona organizacja/firma wspomoże inicjatywę. Niestety,
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tak się nie stało. Pierwsza wiadomość zwrotna okazała się
negatywna: „Nie jesteśmy w stanie wspomóc Państwa akcji”.
Wiele osób w ogóle nie odpowiedziało. Mimo takiego ciosu, wolontariusze nie poddali się. Liczyli, że ktoś okaże się
wyrozumiały i pełen dobrej woli. W końcu chodziło tu o coś
wielkiego – o uśmiech na twarzach dzieci i ich najbliższych.
Po dwóch dniach zaczęły spływać odpowiedzi pozytywne:
„prosimy o kontakt”, „z przyjemnością”. Te proste, nic nie znaczące słowa spowodowały ogromną radość wśród członków
SKW i pracowników Hospicjum św. Franciszka. To dowodzi,
że wolontariusze dużo pracy włożyli w zadania, które postawili przed sobą. Nawet po szkole, w domu, kiedy mieli wolną
chwilę, myśleli o innych i o tym, jak im pomóc.
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Kilka dni przed świętami wolontariusze zmobilizowali się po
raz kolejny. Tym razem prezenty miały trafić do samotnych
mieszkańców okolic szkoły. W te przedsięwzięcie zaangażowała się niemalże cała społeczność „Mielczara”. Każdy dał coś
od siebie – prosto z serca. Uczniowie i nauczyciele samodzielnie zrobili kartki świąteczne i znaleźli piękne życzenia. Upiekli
także pierniki i przyozdobili pomarańcze w świąteczne motywy przy użyciu goździków. Całość przyozdobiono gałązką
drzew iglastych. Po raz kolejny rozpalił się ogień w sercach
wolontariuszy. Osoby samotne uwierzyły, że mimo tego, że nie
ma przy nich najbliższych, ktoś przy nich czuwa. Radość, wzruszenie i miłość zagościły we wszystkich sercach. Nie udałoby
się bez pomocy zmotoryzowanych aniołów szkoły.
Ten rok należał do jednych z najbardziej wzruszających i pomocnych. Chyba żaden z wolontariuszy w tak krótkim czasu
nie pomógł tak dużej liczbie osób. Oby tak dalej!:)
Zobacz film:
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Przedszkole w szkole – spotkanie zimowe
z przedszkolakami
Uczniowie z SKW działającego w SP nr 54 w Bytomiu mogą
pochwalić się bogatym doświadczeniem w działaniach społecznych – wspierali wiele inicjatyw, m.in. akcję „góra grosza”,
zbiórki plastikowych nakrętek, zbiórki koców i karmy do schroniska dla zwierząt. Zawsze jednak włączali się w działania
planowane przez inne instytucje i organizacje. Tym razem
postanowili samodzielnie przygotować akcję i zdecydowali
się na to, by zaprosić do swojej szkoły dzieci z sąsiedniego
przedszkola. Planowanie wydarzenia zaczęli od spisania pomysłów i rozeznania w umiejętnościach uczniów – wolontariuszy. Zastanawiali się też, co będzie ciekawe dla samych
przedszkolaków. I tak powstała koncepcja na zimowe spotkanie połączone z motywami świątecznymi. Wśród licznych
atrakcji znalazły się warsztaty plastyczne, na których dzieciaki
malowały zimowy krajobraz, wykorzystując pastę do zębów
zamiast farb i kredek. Nie obeszło się także bez warsztatów
muzycznych i tanecznych. Wolontariuszka Marysia przygotowała prosty układ taneczny, który po krótkim treningu wszyscy
wykonali razem. Był też czas na grupowe śpiewanie – dzieciaki i wolontariusze nauczyli się piosenki i to w dodatku piosenki w języku angielskim. Największym zainteresowaniem
przedszkolaków cieszyło się tradycyjnie malowanie twarzy –
wolontariuszki przygotowały się fantastycznie. W kilka minut
potrafiły wyczarować na dziecięcych buziach kotka czy tygrysa.
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Szkoła:
Szkoła Podstawowa
nr 54 im. Wacława
Kuchara w Bytomiu

Autorka relacji:
Milena Skupień,
animatorka

Przedszkolaki również przygotowały się do spotkania – w ramach podziękowań za ciekawie spędzony czas, zaśpiewały
kilka świątecznych piosenek.

Co ważne – uczniowie‑wolontariusze zadbali nie tylko
o zorganizowanie akcji, ale też o odpowiednią jej promocję.
Przygotowali plakaty informacyjne, które rozwiesili w szkole,
na klasowych apelach poinformowali o szczegółach wydarzenia, a w trakcie spotkania opowiadali o nim, razem z przedszkolakami, w szkolnym radiowęźle
Zobacz film:
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Warsztaty świąteczne w przedszkolu
integracyjnym
Uczniowie z SP nr 51 po raz pierwszy organizowali akcję wolontariacką, którą od początku do końca planowali i przygotowali samodzielnie. Poprzeczkę zawiesili sobie bardzo wysoko
i zaczęli od inicjatywy na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
Wzięli udział w szkoleniu, na którym dowiedzieli się z jakimi
problemami borykają się osoby niepełnosprawne i jak należy wspierać je w codziennym funkcjonowaniu. Następnie, na
spotkaniu z animatorką wolontariatu, już po rozeznaniu swoich umiejętności i zainteresowań, postanowili zorganizować
świąteczne spotkanie dla dzieci z grupy integracyjnej z sąsiedniego przedszkola. Razem z najmłodszymi przygotowali
kolorowe kartki świąteczne, które miały stać się prezentami
dla najbliższych. Poza warsztatami kartkowymi, wolontariusze przygotowali też pierniki (znaczną ich część upiekli
własnoręcznie) i zaprosili dzieci do wspólnego ich dekorowania. Akcja odbywała się w okresie bożonarodzeniowym,
więc naturalnym elementem było też wspólnie kolędowanie
z gitarową oprawą muzyczną. Przedsięwzięciu towarzyszyło
tak duże zaangażowanie uczniów i przedszkolaków, że akcja
trwała znacznie dłużej niż zaplanowano. Miejmy nadzieję, że
wydarzenie było początkiem długiej i owocnej współpracy.
Zobacz film:
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Szkoła:
Szkoła Podstawowa
nr 51 im. F. Chopina
w Katowicach

Autorka relacji:
Milena Skupień,
animatorka

Mural solidarności
Wolontariusze z Gimnazjum nr 2 w Tychach postanowili zwrócić uwagę na problem dyskryminacji osób z zespołem Downa.
Temat był dla nich szczególnie ważny, bo w ich szkole istnieją oddziały integracyjne – wiedzieli, że czasem ich niepełnosprawni koledzy są wyśmiewani i borykają się z wieloma
trudnościami. Gimnazjaliści postanowili więc stworzyć mural
solidarności. Na zewnętrznej ścianie szkoły stworzyli napis
„Wszyscy jesteśmy tacy sami”. W ten sposób przypomnieli, że
bez względu na różnice, wszyscy ludzie mają podobne potrzeby i że każdy zasługuje na szacunek. Poza hasłem namalowali
też kolorowe skarpetki, które są symbolem zespołu Downa. Na
korytarzach całej szkoły rozwiesili także plakaty z kolorowymi
skarpetkami. Dodatkowo stworzyli szkolną gazetkę, w której
opowiedzieli o znaczeniach symbolu oraz zwrócili uwagę na
trudności, z jakimi borykają się osoby z zespołem Downa.
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Szkoła:
Gimnazjum nr 2
w Tychach
Z archiwum
Regionalnego
Centrum
Wolontariatu
Akcja odbyła się
w ramach gry
Polichrom.

Zobacz film:
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Świątecznie u przedszkolaków
Od początku roku szkolnego 2016/2017 w naszej szkole, czyli
Gimnazjum nr 1 w Pyskowicach działa szkolny klub wolontariatu. Jako jedna z pięciu szkół w województwie zakwalifikowaliśmy się do udziału w projekcie Regionalnego Centrum
Wolontariatu „Szkolne wolontariaty”.
W ramach tego projektu przygotowaliśmy akcję o tematyce
świątecznej dla przedszkolaków. Podzieliliśmy się na podzespoły, które miały wyznaczone zadania do wykonania. Jedna
grupa upiekła świąteczne pierniczki z dziećmi, druga wykonywała ozdoby świąteczne. Kolejna czytała bajki, a ostatnia
organizowała zajęcia muzyczno-taneczne. Oczywiście wszyscy uczestnicy byli przebrani. Wśród wolontariuszy znalazły
się śnieżynki, renifery, elfy oraz święty Mikołaj. Każda z grup
po wykonaniu swojego zadania zaczęła zabawę z farbkami
do twarzy i kolorowymi balonami – te aktywności sprawiły
dzieciom największą frajdę.
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Szkoła:
Gimnazjum nr 1
w Pyskowicach

Autorki relacji:
Asia Wieczorek,
Julia Polak,
Ola Kmiecik,
wolontariuszki

Jak się czuliśmy? Na początku niektórzy z nas byli spięci
i przez to trudno było nawiązać kontakt z dziećmi. Ale maluchy przybiegły się przytulić i to zlikwidowało stres. Byli też
tacy, którzy od razu po wejściu w tłum brzdąców nie mieli
najmniejszych problemów z zabawą z nimi. Dzieci też były
zadowolone – nie chciały się z nami rozstać i proponowały,
byśmy wspólnie śpiewali piosenki!

Zobacz film:
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Bajkowa gra terenowa
Z okazji Dnia Dziecka wolontariusze z Bytomia zorganizowali dla dzieciaków bajkową grę terenową. Uczestnicy mieli
okazję spotkać m.in. Shreka, Pinokia i Małą Mi z Muminków.
Wszystkich witał Smerf Ważniak!
Gra odbyła się w parku w centrum miasta. Na każdej ze stacji
uczestnicy odpowiadali na pytania związane zarówno z wiedzą ogólną, jak i konkretną bajką. Dodatkowo można było
zdobyć punkty za zadania specjalne – m.in. za wypicie zielonego koktajlu Shreka, przejechanie labiryntu Alicji z Krainy
Czarów zdalnie sterowanym samochodem czy złowienie rybek
ze stawu Syrenki Ariel. A wszystko to odbywało się w przyjemnej atmosferze przy dopingu przechodniów w parku, którzy
kierowali w stronę organizatorów ciepłe słowa. Zabawie nie
było końca!
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Szkoła:
Gimnazjum nr 1
z Oddziałami
Integracyjnymi
w Bytomiu
Z archiwum
Regionalnego
Centrum
Wolontariatu
Akcja odbyła się
w ramach gry
Polichrom.

Tydzień ekologiczny i akcja „Kupa wstydu”
Uczniowie z Bytomia przez cały tydzień angażowali się
w działania na rzecz ochrony środowiska, dbałości o przyrodę i ich najbliższe otoczenie, a jednocześnie zdobywali wiedzę z zakresu ekologii. Zasadzili „drzewo dobroci” w Ogrodzie
Botanicznym w Radzionkowie, odwiedzili też oczyszczalnię
ścieków i przeprowadzili warsztaty recyklingu. W partnerstwie
z Miejskim Zarządem Zieleni i Gospodarki Wodnej przygotowali też akcję „Kupa wstydu”. Zorganizowali happening – kolorowymi chorągiewkami oznaczali miejsca zapaskudzone przez
psy i wskazali, że w mieście jest ich bardzo dużo. Jednocześnie
przekonywali mieszkańców Bytomia, że powinni sprzątać po
swoich psach i w ten sposób dbali o schludny i estetyczny
wygląd parku miejskiego. Rozdawali też jednorazowe zestawy
do sprzątania psich odchodów.
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Szkoła:
Gimnazjum nr 1
z Oddziałami
Integracyjnymi
w Bytomiu
Z archiwum
Regionalnego
Centrum
Wolontariatu
Akcja odbyła się
w ramach gry
Polichrom.

Zobacz film:
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Piękno ukryte w kadrze
Wolontariusze odwiedzili pensjonariuszy Domu Opieki
„Samarytanin” z „mobilnym gabinetem kosmetycznym”.
Rozpoczęli od wykonania „usług kosmetycznych” (fryzury,
makijaż), a następnie zorganizowali profesjonalną sesję fotograficzną. Zdjęcia wykonywali uczniowie klas o profilu humanistyczno-fotograficznym. Seniorzy byli zachwyceni!
Po dwóch tygodniach wolontariusze przygotowali wielki finał.
Główną atrakcją był występ zespołu muzycznego „Beskidek”,
który grał i śpiewał góralskie przyśpiewki i kolędy. Jedną ze
skrzypaczek tego zespołu jest uczennica szkoły. Po koncercie
wszyscy wspólnie odśpiewali „sto lat” jednemu z mieszkańców „Samarytanina” – panu Mezerowi, który następnego dnia
obchodził… setne urodziny! Na koniec wolontariusze wręczyli
pensjonariuszom zdjęcia z sesji w kolorowych ramkach.
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Szkoła:
Szkoła na Grodzisku
w Bielsku-Białej
Z archiwum
Regionalnego
Centrum
Wolontariatu
Akcja odbyła się
w ramach gry
Polichrom.

Ozdoby świąteczne na charytatywny kiermasz
Uczniowie – wolontariusze z Gimnazjum nr 13 w Sosnowcu
postanowili wesprzeć działania ośrodka opiekuńczo-wychowawczego, który corocznie zbiera pieniądze na zimowe
i letnie wyjazdy wypoczynkowe swoich podopiecznych. Po
konsultacjach z wychowawcami ośrodka i opiekunkami SKW
wolontariusze zdecydowali, że wykonają ozdoby świąteczne
i bożonarodzeniowe kartki, które będą sprzedawane na charytatywnych kiermaszach, organizowanych w różnych miejscach
w mieście. Przygotowania do akcji rozpoczęli od wyszukiwania różnych wzorów ozdób, uczestniczyli też w kilkugodzinnym spotkaniu dotyczącym różnych technik plastycznych
wykorzystywanych w podobnych działaniach. Co ważne –
w proces tworzenia ozdób i kartek wolontariusze postanowili
włączyć też dzieci i młodzież z ośrodka opiekuńczo-wychowawczego. Spotkanie odbyło się więc w ośrodku, w godzinach
popołudniowych – kiedy wszyscy mieli już za sobą szkolne
obowiązki i mogli skupić się na tym, by ciekawie spędzać
czas. Przy dużym stole, pełnym kolorowych papierów, wstążek,
gwiazdek i materiałów z motywami świątecznymi, zasiadło
ok. dwadzieścia pięć osób, które w dwie godziny wyczarowały
najróżniejsze, świąteczne „cuda”. Powstały choinki ze sznurka,
szklane lampiony, kolorowe kartki i duże choinkowe bombki.
Wszystkie „dzieła” miały trafić na kiermasze, m.in. w sosnowieckim urzędzie miasta i w kościołach na terenie miasta.
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Szkoła:
Gimnazjum nr 13
w Sosnowcu

Autorka relacji:
Milena Skupień,
animatorka

Zobacz film:
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Projekt z perspektywy osób
zaangażowanych
w jego realizację

„

Animacją wolontariatu szkolnego zajmuję się już od ponad
trzech lat i ciągle jest to dla mnie źródło ogromnej satysfakcji
i wielu wzruszeń. Nie inaczej było podczas działań w ramach
projektu „Szkolne wolontariaty”. Pracowałam z młodzieżą,
która dopiero zaczynała swoją przygodę z wolontariatem
więc na początku pojawiały się różne obawy. Pamiętałam
jednak o tym, by mocno w nich wierzyć, wspierać i pobudzać
ich kreatywność. Już po jednym spotkaniu z każdą z grup
wiedziałam, że z tej współpracy powstaną wielkie, ważne
rzeczy. Ogromne zaangażowanie wolontariuszy, otwartość
na wskazówki, pomysłowość, dbałość o najdrobniejsze szczegóły i chęć doskonalenia swoich umiejętności – wszystko to
doprowadziło nas do finału w postaci pięciu rewelacyjnych
wolontariackich akcji. Czy jest jeden przepis na prowadzenie wolontariatu szkolnego? Nie ma. Bo każda z grup ma
inne zasoby, inne możliwości i inne pomysły. Ale z osobami, które chciałyby prowadzić szkolny klub wolontariusza
mogę podzielić się jedną radą – pozwólcie młodzieży działać
samodzielnie. Dzięki temu od początku do końca czują, że
konkretne projekty i działania należą do nich. I ich realizacja
daje znacznie większą frajdę i satysfakcję. Na koniec może
jeszcze jedna rada – pamiętajcie, że wolontariat uzależnia.
Milena Skupień
animatorka wolontariatu
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„

Projekt był dla nas wyzwaniem ze względu na intensywność
działań oraz zaangażowanie szkół podstawowych, z którymi
wcześniej tak blisko nie współpracowaliśmy. Nasza animatorka poradziła sobie jednak rewelacyjnie i związane z projektem podstawówki zrobiły naprawdę super akcje! Cieszy
też fakt, że uczniowie tak chętnie brali udział w szkoleniach
i wykorzystali później nabyte umiejętności. Bardzo dobrze
widać to na filmach z akcji, które pokazują wyjątkowy klimat działań wolontariackich. Mamy sygnały, że wszystkie
szkolne kluby wolontariatu, które pomogliśmy założyć, chcą
dalej działać i to jest chyba największy sukces tego projektu.
Joanna Zajusz
koordynatorka projektu

„

Nasz największy projekt wspierający wolontariat w szkołach
to Polichrom. Strzałem w dziesiątkę okazało się połączenie
aktywności społecznej z grywalizacją. „Szkolne wolontariaty” to przedsięwzięcie krótsze i na mniejszą skalę, ale i ono
dało nam niemałe powody do satysfakcji. Po pierwsze – po
latach współpracy z gimnazjami i liceami „weszliśmy” do
podstawówek. Wrażenia? Byliśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni entuzjazmem i pomysłowością młodszych uczniów. Po
drugie – uzupełniliśmy naszą bazę „multimedialnych tutoriali”. To krótkie animowane filmiki pokazujące, jak od „a do z”
zorganizować akcję przy szkole. O ile jednak wcześniej opowiadaliśmy o happeningach czy koncertach charytatywnych
na podstawie naszej wiedzy, to tym razem o pikniku, audiopikniku czy muralu opowiadają sami uczniowie. Naprawdę
warto to zobaczyć i korzystać z inspiracji!
Dariusz Stawik
specjalista ds. promocji
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