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Temat: Jak mogę Ci pomóc ? 

Pewną część naszego społeczeństwa stanowią osoby z niepełnosprawnościami fizycznymi lub 

intelektualnymi. W obecnych czasach coraz więcej osób dostrzega, że życie osób 

niepełnosprawnych jest bezcenną wartością tak jak osób w pełni zdrowych. Politycy i 

urzędnicy podejmują konkretne działania, aby jak najlepiej czuły się one w społeczeństwie, 

czemu służy chociażby ograniczenie barier architektonicznych. 

Czy znasz osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim, niewidomą lub cierpiącą na chorobę 

psychiczną ? Być może nie. Mimo to wielu ludzi czeka na Twoje życzliwe towarzystwo. 

Chcę pomagać ! 

Po chwili namysłu przypominasz sobie, że w sąsiednim bloku mieszka samotny, starszy pan. 

Na pierwszy rzut oka wydaje się zdrowy, ale cztery razy dziennie chodzi po zakupy. Może 

dlatego, że nie potrafi udźwignąć jednocześnie ziemniaków, mleka i proszku do prania ? 

Niedawno zmarł wujek Janek i ciocia Została sama. Może ciocia się ucieszy, jeśli do niej nie 

wpadniesz i zapytasz, czy upiecze ci swoje pyszne ciasto ?  

Karol z twojej klasy jest chory, już drugi tydzień leży w domu. Może go odwiedzisz  i 

zaniesiesz mu zeszyty ? Może zaproponujesz w klasie, aby napisać dla Karola od wszystkich 

list?  

Umiejętność dawania 

Kiedy już zauważymy osoby, którym możemy pomóc, naturalne jest, że chcemy to zrobić. 

Przestrzenią, w której można odkryć prawdziwą radość z pomagania i w dodatku dzielić ją z 

innymi osobami o hojnych sercach jest  

WOLONTARIAT 

Wolontariat do dobrowolna , bezpłatna praca na rzecz osób potrzebujących. 

Wolontariat to pomoc zorganizowana. Istnieje wiele instytucji (np. fundacji, stowarzyszeń), 

których misją jest troska o konkretną grupę społeczną. Jedne poszukują wolontariuszy do 

rozdawania ciepłej zupy osobom bezdomnym, inne szkolą klaunów, którzy potem 

rozweselają chore dzieci w szpitalach. Wolontariusze bywają, też w domach dziecka, gdzie 

bawią się z wychowankami i odrabiają z nimi lekcje. 

W dawaniu najważniejsza jest osoba obdarowana. Nie pomagamy po to, aby się dobrze 

poczuć lub dostać lepszą ocenę na świadectwie. Mimo to pamiętajmy, że pomagając innym i 

my zyskujemy.   

Zapraszam Was do zapoznania się z krótkimi filmami dotyczącymi wolontariatu, może sami 

stworzycie w szkole grupę pomocową, a może przystąpicie do wolontariatu w 

stowarzyszeniu czy fundacji ?   

Jak zostać wolontariuszem? - dobre rady 

https://www.youtube.com/watch?v=Js5CnM8roqk 

https://www.youtube.com/watch?v=Js5CnM8roqk


 

Wolontariat doda Ci Skrzydeł 

https://www.youtube.com/watch?v=2TPJlOmsROY 

Wolontariat szkolny: jak zorganizować... 

https://www.youtube.com/watch?v=3_pi-I_B5FE 

Wolontariat szkolny: jak zorganizować zbiórkę 

https://www.youtube.com/watch?v=lemTlAJ3TAM 

Wolontariat szkolny: jak zorganizować dyskotekę charytatywną 

https://www.youtube.com/watch?v=F8ddPJXUt08 
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Katarzyna Pogorzelczyk 

 

Przesyłane e materiały edukacyjne są przeznaczone wyłącznie dla uczniów ( tudzież rodziców wspomagających  

uczniów w procesie edukacji), przesyłane materiały nie mogą być wykorzystane do ich dalszego 

rozpowszechniania. 
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