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Dla kogo wolontariat?
Wolontariuszka w Gorzanowie.
Prawdopodobnie każdy z nas słyszał coś o wolontariacie albo widział pracujących
wolontariuszy np. podczas akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy lub Polskiego
Czerwonego Krzyża. Ale wolontariat to nie tylko działalność w dużych, znanych
organizacjach. Wolontariuszem jest każdy kto świadomie i dobrowolnie oraz bez
wynagrodzenia angażuje się w pracę np. pomaga osobie w hospicjum.
Z ogólnopolskich badań przeprowadzonych w 2008 roku wynika, że prawie 4 miliony,
czyli ponad 11%, dorosłych Polaków jest lub bywa wolontariuszami. Czy to dużo? To
nadal mniej niż w krajach zachodnich.
Wolontariuszem może zostać każdy bez względu na płeć, wiek, narodowość, rasę,
przekonania polityczne, wyznanie czy stan zdrowia. Aby jednak wolontariat
przebiegał pomyślnie, konieczne jest, żeby zarówno wolontariusz, jak i organizacja
go goszcząca były świadome motywacji wolontariusza. Wolontariusz powinien mieć
satysfakcję z wykonywanej pracy.
Jestem wolontariuszką Towarzystwa Miłośników Gorzanowa od ponad 3 miesięcy –
w ramach Programu Wolontariatu Długoterminowego „Wolontariat rozwija wieś”.
Przyjechałam tutaj, ponieważ chciałam ciekawie i pożytecznie spędzić czas.
Chciałam zdobyć nową wiedzę i umiejętności oraz doświadczenie zawodowe
i życiowe (myślę o zmianie zawodu). Ale także jestem gotowa podzielić się swoją
wiedzą i nabytym wcześniej doświadczeniem. Miałam również nadzieję na
nawiązanie nowych kontaktów, znajomości, może nawet przyjaźni.
Każdy wolontariusz powinien mieć zapewniony udział w formowaniu programu,
w którym uczestniczy. Jeżeli jego potrzeby i zainteresowania są uwzględnione, to
wtedy obie strony są zadowolone. W moim przypadku, ponieważ Towarzystwo
Miłośników Gorzanowa jest organem prowadzącym dla przedszkola i szkoły
podstawowej, to zakres moich prac związany jest z działaniami w szkole. Wspieram
nauczycieli przedszkola i szkoły w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych, pomagam w organizacji imprez szkolnych i w sprzątaniu szkoły,
współpracuję przy przygotowywaniu materiałów do zajęć, porządkuję dokumentację
księgową, a także wykonuję inne potrzebne prace. W zamian natomiast oczekuję
zdobyć doświadczenie w planowaniu, aplikowaniu i rozliczaniu projektów. Bardzo mi
na tym zależy, bo być może w tym kierunku będę poszukiwać pracy po zakończeniu
wolontariatu.
Zachęcam wszystkich, w szczególności młodych ludzi, do tej formy aktywności jaką
jest wolontariat długoterminowy. Można zdobyć nie tylko cenne doświadczenie, ale
także sprawdzić się w nowym środowisku (wolontariat długoterminowy odbywa się
poza miejscem zamieszkania, również za granicą) i tym samym lepiej poznać
samego siebie. Dla osób nie posiadających środków finansowych na życie
dodatkową korzyścią będzie fakt pokrycia przez organizatorów wolontariatu kosztów
noclegu, wyżywienia i kieszonkowego. Niezbędne informacje na temat wolontariatu
można znaleźć w Internecie.
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