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WOLONTARIAT
Wolontariat to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca
poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.
Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Według Ustawy o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w
pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych
obszarach społecznych. Instytucje te nie mogą korzystać z pracy wolontariuszy przy prowadzonej działalności
gospodarczej, czego wprost zakazuje ustawa.
Określenie bezpłatna nie oznacza bezinteresowna, lecz bez wynagrodzenia materialnego. W rzeczywistości
wolontariusz uzyskuje liczne korzyści niematerialne: satysfakcję, spełnienie swoich motywacji (poczucie sensu,
uznanie ze strony innych, podwyższenie samooceny itd.), zyskuje nowych przyjaciół i znajomych, zdobywa
wiedzę, doświadczenie i nowe umiejętności, a w związku z tym i lepszą pozycję na rynku pracy.

Rodzaje wolontariatu
Wolontariat indywidualny – pomoc osobom starszym, samotnym chorym, niepełnosprawnym ( dotrzymywanie towarzystwa, pomoc w załatwianiu

drobnych spraw, w tym domowych, pomoc w czytaniu i pisaniu osobom starszym i niedowidzącym, organizacja czasu wolnego, pomoc w

załatwianiu spraw urzędowych)

Praca z grupą – pomoc przy organizacji zajęć oraz pomoc przy odrabianiu lekcji we świetlicy oraz pomoc przy organizacji zajęć dla osób

starszych w domu seniora

Wolontariat zawodowy – zrzeszających nauczycieli, pielęgniarki, wojskowych

Wolontariat okolicznościowy ( udział w jednorazowych akcjach ) – włączenie się w działania na rzecz społeczności lokalnej: pomoc przy

organizowaniu np. zbiórek żywności, zabaw choinkowych, festynów, włączenie się w działania na rzecz społeczności lokalnej

Wolontariat pracowniczy pracownicy wykonują różnego rodzaju prace na rzecz osób potrzebujących, wykorzystując przy tym swoje predyspozycje

i umiejętności zawodowe oraz talenty i zdolności z innych dziedzin.
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Co dały nam nasze spotkania z dziećmi z Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego?.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy !!!

Orkiestra Świątecznej Pomocy! To wspaniały czas, gdzie wszyscy możemy pomagać potrzebującym.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy!

Co roku w Polsce organizuje się WOŚP, czyli Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.
Historia Powstania

Fundacja ta została założona w Warszawie 2 marca 1993 przez Jerzego Owsiaka, Lidię Niedźwiedzką-Owsiak,
Bohdana Maruszewskiego, Piotra Burczyńskiego, Pawła Januszewicza, Waltera Chełstowskiego oraz Beatę
Bethke. Pierwotnie akcja została zapoczątkowana przez magazyn BRUM TOP – piątkową audycję programu III
PR prowadzoną przez Jerzego Owsiaka – spontaniczne datki przesyłane w kopertach i przekazami trafiły za
pośrednictwem Owsiaka i PR na rzecz dzieci z wrodzonymi wadami serca[4]. Pomysł założenia fundacji zrodził
się po udanej akcji zbierania pieniędzy dnia 3 stycznia 1993, zapoczątkowanej przez Owsiaka w muzycznym
programie emitowanym przez drugi kanał Telewizji Polskiej pt. „Róbta co chceta”, znanym również pod nazwą
„Kręcioła" Nazwa „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” została po raz pierwszy użyta w programie „Róbta co
chceta, czyli rock’n’rollowa jazda bez trzymanki” w ferie bożonarodzeniowe 1991 roku i jej autorem jest Jerzy
Owsiak[6].
Na czym polega?
A mianowicie Wolontariusze przygotowują się do akcji zbierania pieniędzy do specjalnych puszek. Podstawowym
celem według statutu jest: „działalność w zakresie ochrony zdrowia polegająca na ratowaniu życia chorych osób,
w szczególności dzieci, i działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również na działaniu na rzecz
promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej”.
Jest to impreza rozrywkowo-medialna czyli wolontariuszem może zostać każdy z nas! To piękny dar dla dzieci i
innych osób potrzebujących . W całej Polsce obchodzi się ten dzień najpierw zbiórką do puszek,są koncerty i
światełko do nieba kończy akcję.  Odbywa się także aukcja, gdzie zbieramy pieniądze na osoby potrzebujące,
można też wysłać sms o treści "serce" na nr 75 565 w ten sposób oddajemy 5 złotych dla potrzebujących. Do
szpitali dziecięcych mają trafić nowoczesne sprzęty, które pomogą w leczeniu , wszystko zakupi WOŚP z
zebranych pieniędzy.
Mamy nadzieje, że w tym roku pobijemy rekord!!!
Impreza odbyła się 13 stycznia 2019 roku, mogliśmy też oglądać w telewizji na TVN.
Fundacja otrzymała w 1999 roku statuetkę nr 010 Dziecięcej Nagrody „Serca” od dzieci ze Stowarzyszenia
Przyjaciół Dzieci Chorych „SERCE” ze Świdnicy
Przed orkiestrą zbieramy pieniążki sposobem wolontariuszy, czyli wolontariusze chodzą ze skarbonkami po
mieście i zbierają tam pieniądze oraz rozdają serduszka naklejki, które na pewno każdy z nas kiedyś miał!
Hasło brzmij "POMAGANIE JEST DZIECINNIE PROSTE' i to prawda... Każdy z nas może pomagać. Dobre
uczynki zawsze wracają do nas z podwójną siłą więc warto pomagać! Jeśli kiedyś my znajdziemy się w takiej
sytuacji ktoś nam też pomoże!
Wiktoria kl. Vb

Często zastanawiamy się co nam dają nasze spotkania z niepełnosprawnymi dziećmi? W Tym roku mieliśmy
takie dwa spotkania
Zawsze spotykamy się dwa razy w ciągu roku. Jeździmy do nich do Zuzeli a oni przyjeżdżają do nas w grudniu.
Każde spotkanie jest niezwykłe.
Na pierwszym spotkaniu dowiedzieliśmy się, jak  mieszkają i jak się uczą. Dzieci ,które tam są, inaczej się uczą i
funkcjonują . Ich lekcję polegają bardziej na zabawie niż na nauce . Spędziliśmy tam trzy godziny .Panie
zorganizowały wspólne zabawy i tańce. Następnie był poczęstunek. Kolejne spotkanie odbyło się w naszej
szkole były to MIKOŁAJKI. Dzieci dostały  różne upominki. Kiedy je dostawały, na ich twarzach zagościł uśmiech
radość i niektóre chwilę były bardzo wzruszające. Szczególnie zapadła nam w pamięci scena ,gdy jeden z
chłopców przytulił Mikołaja.Uczniowie  z koła  teatralnego przygotowali część artystyczną, która bardzo podobała
się  naszym gościom. Dzieci niechętnie  opuszczały naszą szkołę.Te spotkania nauczyły nas że dzieci
niepełnosprawne są tacy sami jak my.  Warto pomagać, ponieważ dobro wraca. Na pewno dalej  będziemy
kontynuowali naszą współpracę.
Kinga kl. V
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy !!!
 To wspaniały czas, gdzie wszyscy możemy pomagać potrzebującym.

Co roku w Polsce organizuje się WOŚP,, czyli Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.
Historia Powstania
Fundacja ta została założona w Warszawie 2 marca 1993 przez Jerzego Owsiaka, Lidię Niedźwiedzką-Owsiak,
Bohdana Maruszewskiego, Piotra Burczyńskiego, Pawła Januszewicza, Waltera Chełstowskiego oraz Beatę
Bethke. Pierwotnie akcja została zapoczątkowana przez magazyn BRUM TOP – piątkową audycję programu III
PR prowadzoną przez Jerzego Owsiaka – spontaniczne datki przesyłane w kopertach i przekazami trafiły za
pośrednictwem Owsiaka i PR na rzecz dzieci z wrodzonymi wadami serca[4]. Pomysł założenia fundacji zrodził
się po udanej akcji zbierania pieniędzy dnia 3 stycznia 1993, zapoczątkowanej przez Owsiaka w muzycznym
programie emitowanym przez drugi kanał Telewizji Polskiej pt. „Róbta co chceta”, znanym również pod nazwą
„Kręcioła" Nazwa „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” została po raz pierwszy użyta w programie „Róbta co
chceta, czyli rock’n’rollowa jazda bez trzymanki” w ferie bożonarodzeniowe 1991 roku i jej autorem jest Jerzy
Owsiak[..
Na czym polega?
A mianowicie Wolontariusze przygotowują się do akcji zbierania pieniędzy do specjalnych puszek. Podstawowym
celem według statutu jest: „działalność w zakresie ochrony zdrowia polegająca na ratowaniu życia chorych osób,
w szczególności dzieci, i działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również na działaniu na rzecz
promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej”.
Jest to impreza rozrywkowo-medialna czyli wolontariuszem może zostać każdy z nas! To piękny dar dla dzieci i
innych osób potrzebujących . W całej Polsce obchodzi się ten dzień najpierw zbiórką do puszek,są koncerty i
światełko do nieba kończy akcję.  Odbywa się także aukcja, gdzie zbieramy pieniądze na osoby potrzebujące,
można też wysłać sms o treści "serce" na nr 75 565 w ten sposób oddajemy 5 złotych dla potrzebujących. Do
szpitali dziecięcych mają trafić nowoczesne sprzęty, które pomogą w leczeniu , wszystko zakupi WOŚP z
zebranych pieniędzy.
Mamy nadzieje, że w tym roku pobijemy rekord!!!
Impreza odbyła się 13 stycznia 2019 roku, mogliśmy też oglądać w telewizji na TVN.
Fundacja otrzymała w 1999 roku statuetkę nr 010 Dziecięcej Nagrody „Serca” od dzieci ze Stowarzyszenia
Przyjaciół Dzieci Chorych „SERCE” ze Świdnicy
Przed orkiestrą zbieramy pieniążki sposobem wolontariuszy, czyli wolontariusze chodzą ze skarbonkami po
mieście i zbierają tam pieniądze oraz rozdają serduszka naklejki, które na pewno każdy z nas kiedyś miał!
Hasło brzmij "POMAGANIE JEST DZIECINNIE PROSTE' i to prawda... Każdy z nas może pomagać. Dobre
uczynki zawsze wracają do nas z podwójną siłą więc warto pomagać! Jeśli kiedyś my znajdziemy się w takiej
sytuacji ktoś nam też pomoże!
Wiktoria kl. Vb

   
  Karty dla Karoliny-wielka akcja moich koleżanek i
kolegów.
                   
Mam koleżankę Karolinkę. Zaprzyjaźniliśmy się w Centrum Zdrowia Dziecka. Chorujemy na to samą chorobę.
Karolinka cały czas przebywała w szpitalu. Tu miała obchodzić urodziny. Na spotkaniu naszej grupy z
Wolontariatu zaproponowałem, żebyśmy zrobili niespodziankę w postaci samodzielnie wykonanych kart
urodzinowych.
Zaczęliśmy robić karty na spotkaniach, jak również w domu. Nasza pani cały czas przypominała o akcji.
Wszyscy wzięli się do pracy i uczniowie klasy Va i Vb. Każdy starał się, żeby jego karta była najładniejsza.
Mimo, że nie znali osobiście mojej koleżanki, to chcieli, żebym coś o niej opowiedział. Urodziny wypadały 10
listopada. Na początku mieliśmy z mamą wysłać kartki pocztą. Udało się nam pojechać 9 listopada do Centrum
Zdrowia Dziecka. Sam dałem Karolinie karty i maskotkę od moich kolegów i koleżanek. Dziewczynka bardzo się
cieszyła. Największą radość sprawiły jej karty, które własnoręcznie zrobili moi koledzy i koleżanki. Każdą z nich
musiałem czytać po dwa razy. Karolinka cieszyła się, że ma tak dużo przyjaciół w Małkini. Ona prawie cały rok
spędziła w szpitalu, a tu tyle osób napisało jej życzenia z okazji urodzin. Teraz też wysłaliśmy jej paczkę z
kartami świątecznymi.
Sebastian kl. VB

Szczęście nastąpi jednak tylko wtedy, gdy wykonamy choć mały trud, aby postąpić zgodnie z przesłaniem tych
idei. Niektóre spośród wymienionych mogą wydawać się banalne, błahe, inne natomiast głębokie i poważne. Ze
wszystkich można wyciągnąć przynajmniej kilka wniosków. Oto one.

*Pomaganie jest dobre.

*Pomaganie jest ważne.

*Pomagać może każdy i wszędzie.

*Każda pomoc jest wartościowa.

*Warto pomagać nie tylko dla innych, ale także dla siebie
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Tomasz
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Dlaczego ludzie wyrzucają zwierzęta?

Ludzie są różni, jedni kochają zwierzęta inni je nienawidzą. Są tacy, co wolą zwierzątka małe niż większe. I
właśnie oto chodzi, ludzie sobie myślą, że czym zwierzę większe tym głupsze. To nie jest prawda. Na przykład
psy czym są większe ,to bardziej się nadają do pilnowania domu, do pomocy.. Są też tacy, którzy są wobec
zwierząt okrutni, bo biorą zwierzęta, a później są dla nich bez serca. Biją, głodzą, a one przecież nic nie zrobiły,
nawet jeśli coś narozrabiają, to jest ich to natura. Nie rozumiem, dlaczego najpierw dają niby miłość a później
pozbywają się jak niezbędnego sprzętu. Tak nie powinno być. Często widzę zwierzęta, które chodzą chude bez
pana i smutne. Wystarczy pojechać do schroniska i popatrzeć na smutne mordki psów i kotów, które kiedyś
miały swój dom, a teraz okrutny pan ich porzucił jak zepsutą zabawkę.
Ludzie myślą, że jak pies jest coraz większy to już niepotrzebny. Protestuje, tak nie powinno nigdy być .Przecież
on też ma serce i kocha swojego pana. Otrząśnijcie się i pomyślcie ,czy chcecie zwierzę i będziecie je kochać. A
może kupimy je tylko po to ,aby gdy się znudzi, je wyrzucić, albo zakatować, bo i o takich słyszymy
przypadkach.
Pamiętajmy o tych bezdomnych psach i kotach, szczególnie teraz, gdy jest zima. Masz jakieś jedzenie ,to daj
zwierzątku ,aby nie było głodne. Często na osiedlach ludzie w czasie mrozów, wpuszczają bezdomne koty do
piwnic. Tam je dokarmiają. Pomóżmy im przetrwać zimę. Dla nas to niewiele, w każdym domu zawsze znajdą
się resztki jedzenia.  
     Milena kl.V
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