
Nie trzeba być bogatym, 

aby ofiarować coś cennego drugiemu człowiekowi: 

można mu podarować odrobinę czasu i uwagi”. 

  

Nauczmy się pomagać  

Wolontariat szkolny ma pokazać nam wszystkim, jak ważne jest, abyśmy 
swoim zachowaniem  

i postępowaniem odpowiadali na potrzeby drugiego człowieka. Dlatego w 
naszej szkole w grudniu 2016 roku utworzono Szkolne Koło Caritas. W tej 
chwili udział w SCK zadeklarowało 27 uczniów Szkoły Podstawowej  w 
tym Gimnazjum.  

 

 

Aby zrozumieć istotę wolontariatu poznajmy kilka faktów: 

Wolontariat to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na  rzecz 
innych, wykraczająca poza związki rodzinno- 
koleżeńsko-przyjacielskie. 

Historia wolontariatu: 

Jednym z pierwszych ludzi, którzy pojmowali wolontariat we współczesnym 



znaczeniu był szwajcar Pierre Ceresole. W 1920 r. zorganizował on 
pierwszy obóz – Service Civil Volontaire – będący reakcją na wydarzenia i 
następstwa I wojny światowej. W obozie zebrał ochotników spośród 
walczących ze sobą uprzednio krajów, aby odbudować ze zniszczeń 
wojennych wioskę w pobliżu Verdun. Pierre Ceresole, jako gorliwy 
chrześcijanin dostrzegał konflikt ideałów chrześcijańskiej miłości bliźniego 
z politycznymi rozgrywkami i okrucieństwem wojny. W kolejnych latach 
organizował następne obozy. Pojawiło się też wiele grup i jednostek 
inspirowanych jego przykładem, starających się ochotniczą pracą 
realizować ideał bezinteresownej miłości i pokoju. 

Wracając do historii wolontariatu, warto pamiętać również o jego 
początkach w Stanach Zjednoczonych. Pierwsi pionierzy, przybywający do 
USA, aby przetrwać musieli ze sobą współpracować, budując swoje domy, 
miasta, polując. Tworzyli ówczesne zalążki społeczności lokalnych. 
Pomagali sobie i nowym napływającym osadnikom. Na ten okres właśnie 
datuje się początek działań wolontarystycznych za oceanem. 
 
Po II wojnie światowej powstało wiele inicjatyw i organizacji 
międzynarodowych, promujących wolontariat. Jedną z nich jest UNESCO, 
które powołało do życia instytucję mającą ułatwić współpracę i 
koordynację organizacji wolontariackich CCIVS (Coordinating Committee 
for International Voluntary Service), zrzeszającą obecnie ok. 140 
organizacji. W stosunku do idei pierwotnych Ceresola, pole działalności tych 
organizacji znacznie się rozszerzyło.  

Powstanie Unii Europejskiej również miało wpływ na organizację ruchu 
wolontarystycznego na Starym Kontynencie. Narodowe instytucje 
wolontariatu zrzeszają się w sieci współpracy, opracowują wspólne 
programy działania, prowadzą politykę promocji i rozwijania pracy 
ochotniczej. Nie sposób jest jednoznacznie wskazać tej jedynej i 
najważniejszej instytucji wolontariatu. 

Wolontariat w Polsce 

Wolontariat w Polsce powojennej ograniczał się do Związku Harcerstwa 
Polskiego oraz ruchów czy organizacji kościelnych, jednak od 1990 r. zaczął 
rozwijać się 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 
(Dz.U. 2003 Nr 96, poz. 873). 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 realizacja postanowień ustawy czuwa 
powołany przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Departament 
Pożytku Publicznego. 

Caritas Polska 

Caritas Polska jest instytucją charytatywną Konferencji Episkopatu Polski. 
Została reaktywowana 10 października 1990 roku. Działa w oparciu o 
ustawę z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła 
katolickiego[3]. Odwołuje się do tradycji pracy charytatywnej Caritas 
sprzed 1950. Dekret abp. Sapiehy z 25 sierpnia 1945 roku erygował 
Krajową Centralę "Caritas". Posiada własną osobowość prawną i działa w 
oparciu o przepisy prawa kościelnego i państwowego. Od 2004 roku 
posiada status organizacji pożytku publicznego (nr KRS 0000198645)[2]. 
Caritas Polska koordynuje pracę 44 Caritas diecezjalnych i 
archidiecezjalnych w Polsce. Współpracuje na arenie międzynarodowej z 
Caritas Internationalis i Caritas Europa. Udziela pomocy doraźnej i 
długofalowej, materialnej i finansowej osobom bezrobotnym, bezdomnym, 
chorym, starszym, dzieciom z rodzin ubogich, a także imigrantom i 
uchodźcom. Caritas udziela również pomocy humanitarnej ofiarom wojen, 
kataklizmów i nieszczęść naturalnych poza granicami Polski. Działalność 
Caritas w Polsce na początku lat dziewięćdziesiątych to głównie dystrybucja 
darów materialnych otrzymywanych z zagranicy. Szybko jednak zmieniła 
swoją strategię i zajęła się udzielaniem pomocy charytatywnej dzięki 
środkom pozyskiwanym od ludzi dobrej woli i instytucji. Caritas utworzyła 
profesjonalne placówki opiekuńczo-wychowawcze: Stacje Opieki Caritas, 
ośrodki rehabilitacyjne, Zakłady Pielęgnacyjno-Opiekuńcze, Domy Pomocy 
Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Domy Samotnej Matki, kuchnie 
dla ubogich, świetlice dziennego pobytu dla dzieci i osób w podeszłym 
wieku, itp. Roczna wartość pomocy udzielanej przez Caritas sięga około 
pięćdziesięciu milionów złotych. W ciągu swego istnienia Caritas w Polsce 
przygotowała i wdrożyła kilka programów ukierunkowanych zarówno na 
pomoc krajową (organizacja zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci z 
ubogich rodzin, Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Jałmużna Wielkopostna, 



Kromka Chleba, Program Skrzydła, Okno życia i zagraniczną (Adopcja na 
odległość). 

KODEKS ETYCZNY WOLONTARIUSZA: 

 Być pewnym 

Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom. Zastanów się , jakie 
osobiste motywy Tobą kierują i w jaki sposób na tym skorzystasz. 

 Być przekonanym 

Nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co 
robisz. 

 Przestrzegać zasad 

Przestrzegaj warunków współpracy zawartych w porozumieniu o 
wolontariacie. Jeśli masz wątpliwości – pytaj! 

 Mówić otwarcie 

Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz. Pamiętaj, że zawsze możesz liczyć na 
wsparcie! 

 Chętnie uczyć się i dbać o rozwój osobisty 

Rozszerzaj swoją wiedzę i umiejętności, uczestnicz w szkoleniach, staraj się 
rozwiązywać swoje problemy i sam korzystaj z pomocy, jeśli to potrzebne. 
Bądź gotów do wymiany doświadczeń i poglądów z innymi 
wolontariuszami. 

 Być osobą, na której można polegać 

Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, do czego się zobowiązałeś. Nie 
składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić. 

 Zachować tajemnicę 

Zachowaj w tajemnicy poufne informacje, które mogą być Ci przekazane. 

 

Jeżeli czujecie w sobie potrzebę pomagania innym 
zapraszamy:) 


