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Starajcie się zostawić ten świat choć trochę lepszym, niż go zastaliście.
Robert Baden-Powell

Poradnik dedykujemy wszystkim,
dla których ta sentencja była i jest dewizą życiową
z przekonaniem, że możemy być spokojni o losy świata,
bo jest nas bardzo wielu.
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WSTĘP

Poradnik Wiem, jak pomagać, przedstawia
metodę wychowawczą Wychowanie przez
pracę i pomoc słabszym oraz dwudziestoletnie doświadczenia Fundacji „Świat na Tak”
w pracy z wolontariuszami w szkolnych Klubach Ośmiu. Jest przeznaczony dla Opiekunów Klubów Ośmiu oraz tych wszystkich, którzy chcieliby wychowawczo oddziaływać na dzieci i młodzież przez wolontariat. Opiekunowie
od dawna oczekiwali na wznowienie poradników szkoleniowych Wstyd
za zło, Podaj dalej i Wiem, jak pomagać, które pomagają w pracy wychowawczej, a których nakłady zostały już dawno wyczerpane. W tej
sytuacji postanowiliśmy przygotować nowe, rozszerzone wydanie poradnika Wiem, jak pomagać – publikacji kompleksowo ujmującej zagadnienia związane z młodzieżowym wolontariatem. Wznowienie pozwoli
udostępnić Opiekunom materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji
comiesięcznych spotkań formacyjno-szkoleniowych. To bardzo ważne,
aby każdy wolontariusz był właściwie przygotowany osobowościowo
i merytorycznie do podejmowania przyjętych zobowiązań. Tylko wtedy bowiem można oczekiwać planowanych efektów wychowawczych.
W Polsce działa 370 naszych klubów. Zrzeszają one blisko 7000 tysięcy młodzieży. W samej stolicy zarejestrowaliśmy 1500 wolontariuszy pracujących w 69 szkolnych Klubach Ośmiu.

Poradnik Wiem, jak pomagać składa się z dwu wzajemnie uzupełniających się części. W pierwszych trzech rozdziałach opisujemy metodę wychowawczą, wedle której pracują Kluby Ośmiu Fundacji „Świat
na Tak” oraz przybliżamy warunki i dylematy wychowawcze współczesności. Tu także wskazujemy i omawiamy zasady wychowawcze organizacji harcerskich, wolontarystycznych oraz Ognisk Dziadka Lisieckiego; te trzy wzorce ideowe posłużyły do zbudowania systemu war-
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tości i kierunków działań dla wolontariuszy Klubów Ośmiu. W tej części książki przedstawiamy metodę wychowawczą Wychowanie przez
pracę i pomoc słabszym, wedle której pracujemy z wolontariuszami.
Pokazujemy także całą strukturę i strategię pracy młodzieżowego wolontariatu, wraz z systemem „awansu” wolontariuszy oraz sposobem
nagradzania osób związanych z programem.
Same procedury powoływania Klubów Ośmiu w szkołach i zasady ich
pracy zostały w sposób pełny opisane w małym poradniku Wiem, jak
pomagać przeznaczonym dla wolontariuszy, a tym samym omówiono
je tu bardziej ogólnie, odsyłając w kwestiach szczegółowych do wcześniej wspomnianej publikacji.

W drugiej części poradnika, w rozdziałach IV–VI, zebraliśmy i omówiliśmy szkolenia dla wolontariuszy Klubów Ośmiu. Wiedzę tę staraliśmy się przekazać w sposób dostosowany do oczekiwań i możliwości
percepcyjnych młodzieży. Czytelnik znajdzie tu konspekty spotkań
poświęconych konkretnym zagadnieniom, takim jak pomoc osobom
niepełnosprawnym lub umiejętność porozumiewania się z podopiecznymi, na przykład seniorami. Temat główny spotkania jest rozwijany
w sposób interaktywny, pobudzający wyobraźnię uczestników i nienużący. Na bogaty materiał dydaktyczny składają się gry terenowe, zabawy edukacyjne i scenariusze przedstawień. Dobór materiałów edukacyjnych w każdym z konspektów podyktowało nam wieloletnie doświadczenie. Zdobywaliśmy je metodą prób i błędów. Celem głównym
było i jest inspirowanie młodzieży do własnych przemyśleń na dany
temat.
W rozdziale IV, dotyczącym szkoleń podstawowych, zebraliśmy
ogólne informacje z zakresu prawa, medycyny i psychologii. Opiekunowie powinni zapoznać członków Klubu z tą podstawą, by byli oni
świadomi swoich praw i obowiązków wypływających z zaangażowania
wolontarystycznego. Szkolenia z zakresu psychologii pomogą młodzieży w rozpoznaniu własnych predyspozycji i umiejętności pomocnych w służbie drugiemu człowiekowi oraz środowisku naturalnemu
i społecznemu. Szkolenia podstawowe są obligatoryjne dla każdego
członka Klubu.
Treści Rozdziału V można określić jako fundament pod osiąganie
pożądanych postaw i zachowań młodzieży oraz umacnianie podstawowych wartości. Tych, bez których nie da się właściwie ukształtować
Jeśli chcesz, by w Twojej szkole powstał i działał Klub Ośmiu, zadzwoń lub napisz do nas!
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relacji między wolontariuszem a światem go otaczającym. Takie tematy, jak budowanie zaufania, wzmacnianie motywacji do pracy, planowanie czasu i współpraca w grupie powinny stać się przedmiotem
comiesięcznych spotkań wolontariuszy. W tym rozdziale znajdują się
materiały z wcześniejszych naszych publikacji – przydatne, zdaniem
Opiekunów, również na lekcje wychowawcze.
Rozdział VI poświęciliśmy szkoleniom przygotowującym wolontariuszy do pracy z określonymi grupami osób. Nazwaliśmy je szkoleniami profilowanymi, gdyż zawierają bardzo wyspecjalizowane treści.
Mamy świadomość, że w małym klubie byłoby trudno zorganizować
szkolenie dla kilku osób. W takim wypadku proponujemy zebrać
na kurs młodzież z kilku szkół, ale w żadnym wypadku z takich szkoleń
nie rezygnować.
Ponadto załączyliśmy do poradnika najbardziej potrzebne dokumenty: regulamin Klubu Ośmiu, umowę z dyrekcją o powołaniu Klubu
w danej szkole i deklarację przystąpienia do Klubu. Dzięki temu Opiekun będzie miał pod ręką komplet dokumentów potrzebnych do założenia Klubu.

Bardzo szybko minęło ćwierć wieku, przez które wraz z wieloma
osobami z Warszawy i Polski, reprezentującymi głównie środowisko
oświatowe, staraliśmy się promować wolontariat jako sposób na bezstresowe a skuteczne wychowanie dzieci i młodzieży. Tym wszystkim,
którzy współtworzyli i współtworzą ruch młodzieżowego wolontariatu w szkołach, powołując Kluby Ośmiu, serdecznie dziękuję. To Wam,
Drodzy Przyjaciele, dedykuję poradnik dla Opiekunów Wiem, jak pomagać. Mam pewność, że odnajdziecie w tej książce ślady własnej troski o wychowanie młodzieży do dobra, prawdy i piękna.

Joanna Fabisiak
Prezes Fundacji „Świat na Tak”

Jeśli chcesz, by w Twojej szkole powstał i działał Klub Ośmiu, zadzwoń lub napisz do nas!
tel. 22 629 35 75; e-mail: kluby@swiatnatak.pl; www.swiatnatak.pl

12
WIEM, JAK POMAGAĆ

WSPÓŁCZESNE DYLEMATY WYCHOWAWCZE
Kształtowanie osobowości dziecka, a potem młodego człowieka,
odbywa się przede wszystkim w rodzinie. Jednak nawet najsolidniejsza podstawa wyniesiona z domu może zostać osłabiona, jeśli nie wesprze jej wychowanie szkolne. Tymczasem polska szkoła jako instytucja
zmaga się z wieloma problemami wychowawczymi. Profesor Katarzyna Olbrycht wskazuje podstawowy problem, z którym współczesna
pedagogika nie może sobie poradzić:
„Dylematy wychowania w Polsce lat dziewięćdziesiątych,
choć wszystkie ważne, nie są jednak tej samej wagi. Dwa z nich,
najważniejsze, w końcu tej dekady nabrały zasadniczego
znaczenia. Czy cokolwiek narzucać, egzekwować jako normy
bądź powinności, czy też pozostawić całkowitą swobodę
postaw? Czy «uczyć» jakichkolwiek wartości, czy też jedynie
zapewniać warunki dowolnego ich wyboru?” [1].
Autorka stawia fundamentalne pytanie, czy dylematy te trzeba rozwiązywać, czy też można pozostawić je własnemu biegowi. Odpowiedź
przynoszą badania i dane statystyczne, mówiące o stałym wzroście liczby zachowań agresywnych i ryzykownych wśród dzieci i młodzieży.
Oznacza to, że przyjęty model wychowania nie zdaje w pełni egzaminu. Tu rodzi się kolejne pytanie: jakich rezultatów oczekujemy i czy
wszystkie zainteresowane osoby oczekują tego samego? Wydaje się,
że kwestii tych często nie chcą rozstrzygać ani rodzice, ani nauczyciele.
Ci pierwsi domagają się pozytywnych efektów wychowania, nie wysuwając wobec szkoły konkretnych propozycji. Ci drudzy, przytłoczeni obowiązkami, optymalizują program wychowawczy, by zyskał akceptację jak
największej grupy rodziców. W pluralistycznej światopoglądowo szkole,
a taką jest szkoła publiczna, trudno przyjąć jeden wzorzec wychowawczy.
W opinii Bogusława Śliwerskiego jest to wręcz niemożliwe:
„Szkoły publiczne i niepubliczne, których założenia edukacyjne
nie są zdeterminowane jednolitą antropologią pedagogiczną,
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opartą na wspólnym trzonie filozoficznym, skazane
są na depersonalizację w tym (spirytualistycznym) rozumieniu
personalizmu, gdyż muszą powołać bezosobowe, powszechne,
państwowe wzory instytucjonalnej edukacji. Takie szkoły
obciążone są wieloma elementami biurokracji oraz barierami
strukturalnymi, organizacyjnymi, i z założenia muszą prowadzić
do standaryzacji produktów edukacji” [2].
Przez antropologię pedagogiczną trzeba tu rozumieć pogląd na naturę człowieka, warunkujący sposób jego uczenia i wychowywania.
Natomiast depersonalizacja znaczy tu tyle, co uznanie za drugorzędne
osobowości i sfery duchowej ucznia.
Przenieśmy wnioski z zacytowanej prognozy na wychowanie, stanowiące główny cel szkół – obok edukacji. Można ocenić, że ten „wystandaryzowany produkt” wychowawczy nie jest we współczesnym polskim systemie
szkolnictwa najwyższej jakości. Skoro szkoła nie ma jednolitej podstawy
filozoficznej i wspólnych wartości, musi odwoływać się do zasad wprowadzanych na różnych poziomach władzy państwowej i instytucji oświatowych. Słabość prawa stanowionego polega jednak na jego zmienności.
Trudno więc uczynić prawo podstawą wychowania. Profesor Aleksander
Nalaskowski, teoretyk i praktyk wychowania, z brutalną szczerością mówi:
„Gdy już uporamy się z dylematami, czy kształcić i wychowywać
(a zatem czy narzucać wiedzę i normy moralne), czy raczej udać
się na manowce nihilizmu i być wychowywanymi (przez Liroya
[wówczas cieszącego się popularnością estradową, nie polityczną
– przypis redakcji], disco polo i ulicę), i w końcu zrozumiemy,
że jednak chcemy wychowywać, to będziemy musieli zastanowić
się, w jakim kierunku nasze działanie ma zmierzać” [3].
Odpowiedź zdaje się prosta: powinien być to kierunek przemyślanych i sprawdzonych programów wychowawczych. Takich, które skutkują dojrzałością osobowości młodych ludzi.
Na szczęście wielu nauczycieli dostrzega opisane wyzwania – i ma
zdrowy rozsądek. Ratują się więc oni, pisząc autorskie programy wychowawcze.
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Nauczyciel odpowiada nie tyko za słowa, które powiedział uczniom,
lecz także za te, których im nie powiedział, a powinien. Maksymę tę dedykujemy wszystkim wykładowcom wydziałów pedagogicznych, gdzie
przygotowuje się nauczycieli do realizacji zadań wychowawczych.

Historia myśli pedagogicznej jest tak stara, jak ludzkość. Od zawsze
były dzieci i od zawsze starano się je wychowywać jak najlepiej. W każdej epoce wybitne umysły poświęcały uwagę temu zagadnieniu.
Platońska teoria wychowywania stała się podstawą wielu nurtów
pedagogicznych zakładających wychowanie obywatelskie w karności i odpowiedzialności za siebie, społeczeństwo i państwo. Sokrates
twierdził, że wystarczy pouczyć człowieka o tym, co jest dobre, a będzie on postępował dobrze, gdyż wszelkie zło wynika z nieświadomości. Te dwie koncepcje dotyczące wychowywania przetrwały stulecia
w różnych modyfikacjach filozoficznych i pedagogicznych.
Koncepcje XIX-wieczne, a przede wszystkim XX-wieczne rozwijały
się pod wpływem filozofii Fryderyka Nietzschego i materializmu. Kierunek obecny w pedagogice do dziś stworzył John Dewey. Początkowa
faza Nowego Wychowania, nazywanego też Nową Pedagogiką, charakteryzowała się odrzuceniem kanonów pedagogiki tradycyjnej i przyjęciem wartości zaprzeczonych. Przy takim podejściu dziecko sytuuje się
w centrum uwagi i znaczenia. Zostaje też obdarzone pełną wolnością.
Zgodnie z założeniami tej koncepcji niemowlę przychodzi na świat
jako istota autonomiczna. Dorastając, potrafi naturalnie rozpoznać dobro i samodzielnie dokonać najlepszego wyboru. Niczym nieskrępowana, spontaniczna samorealizacja stanowi źródło szczęścia, toteż nikt nie
ma prawa przyjmować odpowiedzialności za drugiego człowieka. Dorosły może jedynie radzić dziecku. Nigdy nakazywać bądź zakazywać
– aby nie tłumić jego wolności i twórczego myślenia. Nie odpowiada też
za dziecko, gdyż każdy ponosi odpowiedzialność za samego siebie.
Sztandarowym hasłem Nowej Pedagogiki był slogan:
„Precz z wychowaniem! ”
Istnienie obiektywnych wartości podważano. W takim ujęciu dobro
nie jest lepsze od zła, zło istnieje tylko z czyjegoś punktu widzenia. Nie
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ma też obiektywnej prawdy, gdyż każde stwierdzenie ma charakter subiektywny. W konsekwencji zło zostaje zbagatelizowane. Wewnętrzne
wątpliwości i rozterki można uciszyć okrągłymi sloganami.
Wiele systemów pedagogicznych Nowej Pedagogiki ogranicza rolę
ekspercką oraz kontrolną dorosłego (rodzica, Opiekuna, wychowawcy)
i sprowadza ją do doradztwa. Wyłącza odpowiedzialność za wychowanka. Młody człowiek otoczony jest opieką, ale ubezwłasnowolnioną.
Stojącą apatycznie z boku. Czekającą na rozwój zdarzeń. Intelekt i pomysłowość powinny mu pozwolić dokonywać wyborów, najlepszych
w jego subiektywnym odczuciu.
Tymczasem brak drogowskazów moralnych i wymagań oraz stanowczego zawracania z błędnych dróg wzbudza negatywne uczucia
w samych wychowankach. Dziewczyna czy chłopiec mogą poczuć się
osamotnieni, opuszczeni i odrzuceni. Mogą odnieść wrażenie, że ich
los nikogo tak naprawdę nie interesuje, skoro pozostawia się ich samych z najtrudniejszymi decyzjami. Ta absolutna wolność bywa powodem wielkiej samotności i zagubienia.
Ten model wychowawczy w swych podstawowych założeniach,
przy mniejszych lub większych modyfikacjach, znajduje nadal wielu
zwolenników.

Model relacji wychowanek-wychowawca według nowej pedagogiki: dorośli nie biorą
odpowiedzialności za decyzje dziecka, a jedynie mówią mu, jak może postępować.
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Każdy, kto podejmuje działania wychowawcze, stawia sobie pytanie o wybór najskuteczniejszej drogi. W jej poszukiwaniu warto sięgać do wzorów pedagogicznych kultury, w której kręgu pozostajemy
– z tradycji lub wyboru. Uznaje ona osobowe traktowanie człowieka
za podstawę ładu społecznego. Personalizm przyjmuje, że z godnością osoby wiążą się jej prawa ludzkie, obywatelskie i społeczno-gospodarcze. Jacques Martain, twórca pedagogiki personalistycznej,
daje taką definicję wychowania:
„prowadzenie człowieka w jego rozwoju kształcącym go jako osobę
wyposażoną w broń poznania, siłę sądu i cnoty moralne” [4].
Sformułowana przez tego wybitnego filozofa koncepcja osoby ludzkiej została wpisana do Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ
i Deklaracji Praw Dziecka.
Zgodnie z tymi poglądami dziecko powinno być otoczone odpowiedzialną miłością rodziców, Opiekunów i wychowawców. Mają oni
organizować przestrzeń społeczną dla niego i z nim jako ważnym podmiotem tej przestrzeni. Dziecko poznaje wartości i wdraża się do ich
praktykowania.
Umiejętność odróżnienia dobra od zła nie skutkuje jednak automatycznie wyborem tego pierwszego. Wychowawcy ma więc zadanie:
nieustannie pomagać wychowankowi w dokonywaniu dobrych wyborów. Dzięki takiemu parasolowi ochronnemu dziecko zyskuje poczucie psychicznego komfortu i bezpieczeństwa. To z kolei zwiększa jego
odwagę i pozwala bez lęku podejmować kolejne trudne wyzwania,
jakie niesie życie. W przypadku niepowodzenia bliskość psychiczna
Opiekuna pomaga odzyskać zaburzone poczucie własnej wartości
i równowagę ducha.
Samodzielność podejmowania decyzji musi być wprost proporcjonalna do dojrzałości psychicznej i osobowościowej dziecka. Im lepiej
ukształtowana jest osobowość wychowanka, tym mniejszej potrzeba
ingerencji wychowawczej. Kilkuletnie dziecko ma bardzo ograniczony zakres decyzji, chociaż te, które może podjąć, znacząco wpływają
na jego samoocenę i poczucie kontroli.
W trosce o dobro wychowanka Opiekunowie wprowadzają decyzyjność stopniowo. Nie pozwala się niemowlęciu, żeby bawiło się
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wrzątkiem, choć zajęcie to może je pociągać. Nie zabrania się jednak
dotknąć palcem do gorącego kubka dziecku starszemu, gdyż taki eksperyment wykonany pod kontrolą matki czy ojca nie spowoduje poparzenia, a będzie przestrogą dla malucha. Im dziecko starsze, tym więcej dostaje autonomii. Rodzice obserwują i korygują błędne decyzje,
starają się jak najdelikatniej ingerować, chyba że dostrzegają zachowanie niebezpieczne dla dziecka lub jego otoczenia. Nie mogą bowiem
obojętnie patrzeć na to, jak nastolatek angażuje się w aktywność grupy rówieśniczej na przykład o przestępczym charakterze.
Trudny moment stanowi osiągnięcie pełnoletności. Dlaczego? Nie
zawsze idzie ona w parze z psychiczną dojrzałością. Typowo rola rodziców ogranicza się na tym etapie do wspierania „na żądanie”. Zasada brzmi: decyduj sam, ale po wysłuchaniu naszych rad. Jeśli jednak
zachowanie młodego człowieka pozostaje infantylne, Opiekunowie
mają nie tylko prawo, lecz także obowiązek dać z siebie więcej. Starać
się doradzać, przestrzegać lub uwrażliwiać na istotne kwestie.
Wiele dramatów przeżywają osoby wychowywane w domach dziecka, gdy skończą osiemnasty rok życia. Często nagle uświadamiają
sobie, że zyskały wprawdzie niezależność, lecz brakuje im kogoś bliskiego obok siebie. Osoby, która pomogłaby pokierować ich życiem.
A sami nie potrafią tego zrobić.

Model relacji wychowanek-wychowawca w pedagogice personalistycznej:
rodzice korygują decyzje dziecka, zwiększając samodzielność ich podejmowania
wraz z dojrzewaniem osobowościowym.
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Kiedy się porównuje te dwie koncepcje relacji wychowanek-wychowawca, nade wszystko należy ocenić ich konsekwencje dla rozwoju
osobowości młodego człowieka!
Wielki przyjaciel i wychowawca młodzieży, uwielbiany przez nią Jan
Paweł II tak mówił o wychowaniu personalistycznym:
„służy [ono] w szczególnym tego słowa znaczeniu
«uczłowieczeniu» człowieka. […] Kształtowaniu osoby
ze względu na jej najwyższy cel i najwznioślejsze dążenia
społeczeństwa, w którym będzie ona żyła jako człowiek
dorosły; harmonijnie rozwijać wszystkie jej zdolności,
zdolność do wysiłku i poczucia odpowiedzialności; pomóc jej
w osiągnięciu panowania nad własną wolnością” [5].

Jeśli znajdziesz czas, z tych książek dowiesz się więcej:
Bartnicka Kalina, Szybiak Irena, Zarys historii wychowania. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2001
Bystroń Jan St., Szkoła jako zjawisko społeczne. Książnica-Atlas, Warszawa-Lwów 1934
Chałas Krystyna, Wychowanie ku wartościom. Elementy teorii i praktyki, Tom I.
Godność, wolność, odpowiedzialność i tolerancja. Wydawnictwo „Jedność”,
Lublin-Kielce 2006
Giussani Luigi, Ryzyko wychowawcze jako tworzenie osobowości i historii. Wydawnictwo „Jedność”, Kielce 2002
Hornby Garry, Hall Eric, Hall Carol, Nauczyciel wychowawca. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005
Jackowiak Danuta, Szpet Jan, ks. (red.), Religia. Żyjąc z innymi dla innych. Trzecia klasa gimnazjum. Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 2007
Juraś-Krawczyk Barbara, Śliwerski Bogusław (red.), Pedagogiczne drogowskazy. Idee – metody – inspiracje. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2000
Koźmińska Irena, Olszewska Elżbieta, Z dzieckiem w świat wartości. Świat
Książki, Warszawa 2011
Kunowski Stefan, Podstawy współczesnej pedagogiki. Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 1993
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Nassalski Olgierd, ks., MIC, Jak pracować nad charakterem. Księgarnia św. Jacka, Katowice 1989
Pawlina Krzysztof, ks., Polska młodzież przełomu wieków. Wydawnictwo Sióstr
Loretanek, Warszawa 1998
Śliwerski Bogusław (red.), Pedagogika. Tom 1. Podstawy nauk o wychowaniu.
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006
Tillman Diana, Collomina Pilar Quera, Wychowanie w duchu wartości. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2004
Tillman Diana, Hsu Diana, Wchodzenie w świat 3–7 lat. Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne, Warszawa 2004
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WZORCE IDEOWE METODY WYCHOWAWCZEJ
WYCHOWANIE PRZEZ PRACĘ I POMOC SŁABSZYM
Zanim sformułowałam założenia metody wychowawczej Wychowanie przez pracę i pomoc słabszym, musiałam znaleźć odpowiednie
wzorce ideowe. Poszukiwałam takich, które spełniają dwa warunki.
Po pierwsze, sprawdziły się w pracy z dziećmi i młodzieżą. Po drugie,
pozwalały na osiągnięcie głównego celu programu – kształtowania
osobowości dzięki bezinteresownej pracy na rzecz potrzebujących.
Wybór padł na dwie koncepcje wychowawcze: ruch harcerski Roberta Baden-Powella (kontynuowany w Polsce przez Andrzeja Juliusza Małkowskiego, Olgę Drahonowską-Małkowską i Aleksandra Kamińskiego) oraz autorską koncepcję Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”.
Z każdego z tych programów zaczerpnięto konkretne zasady. Te, które
odpowiadają proponowanemu postępowaniu wychowawczemu – skupieniu uwagi młodych ludzi na drugim człowieku.
Fascynujące losy Olgi i Andrzeja Małkowskich, pionierów polskiego skautingu (jeszcze przed pierwszą wojną światową) przybliża książka Aleksandra
Kamińskiego, czyli druha Kamyka, pod tytułem Andrzej Małkowski (Wydawnictwo „WING”, Łódź 2000).

W skautingu Baden-Powella jedną z trzech głównych zasad był obowiązek wobec bliźniego. W polskiej wersji metody harcerskiej znalazło
się zobowiązanie do nieustannej gotowości służenia innym. Zawarł
je Andrzej Małkowski w ślubowaniu. Wyostrzył to przyrzeczenie druh
Kamyk, który w Prawie Zucha napisał, że „wszystkim jest z zuchem dobrze”. Dziewczęta i chłopcy byli zachęcani nie tylko do działania bez
względu na poświęcony czas i wysiłek, kosztem własnej wygody, lecz
także do czynienia tego w sposób, który nie wywołuje u wspieranej
osoby dyskomfortu.
Te ważne reguły przyjęłam za podstawę programu wychowawczego, który tworzyłam.
Taka dyskretna, nienarzucająca się, a jednocześnie obecna zawsze
i wszędzie pomoc stanowi ogromne wyzwanie dla ucznia, który decyduje się zostać wolontariuszem. Wiadomo jednak, że łatwiej przyjąć
zobowiązanie wolontarystyczne, niż w nim wytrwać. Jak zatem powi-
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nien zachować się młody człowiek, który w jakimś momencie temu
nie sprosta? Tu z pomocą przyszły „kazania” Kazimierza Lisieckiego
do gazeciarzy, jego chłopaków z Ogniska. „Dziadek” był wyrozumiały, lecz wymagający. Wyznawał zasadę „wstyd za zło” i domagał się
bezwzględnego jej przestrzegania. Tę regułę szczerego przyznania
się do błędu i przeproszenia za niepoprawne zachowanie włączyłam
do tworzonego programu jako jego kolejny ważny element.
Zainteresowanym polecamy publikację Ogniska „Dziadka” Lisieckiego
w Polsce („Przywróć Dzieciństwo” Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im.
Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”, Warszawa 2001).

Mając główne wytyczne programu, uznałam, że wolontariat będzie
najlepszą formą jego realizacji. Bezinteresowna praca na rzecz innych
ma wiele walorów wychowawczych, a bogactwo jej form odpowiada
emocjonalnej wrażliwości młodzieży. Pozwala również na wyrabianie
i wzmacnianie takich cech charakteru, jak wytrwałość, prawdomówność czy dyskrecja – a nawet ich rozwój wymusza.
Skuteczność oddziaływania wychowawczego będzie można zrozumieć lepiej, jeśli przedstawię tu pełniejszą charakterystykę organizacji
harcerskich, Ogniska Kazimierza Lisieckiego i ruchu wolontarystycznego. To one posłużyły mi jako wzór ideowy. To one inspirowały w przygotowaniu zasad i sposobów działania proponowanej metody wychowawczej.

WOLONTARIAT
Wolontariat a filantropia
Termin „wolontariat” pochodzi od łacińskiego słowa volontarius –
dobrowolny. Oznacza dobrowolne, świadome i bezpłatne działanie
na rzecz innych. Wolontariusz to osoba, która je podejmuje. Nazwa
„praca wolontariacka” (lub „wolontarystyczna”) bywa używana zamiennie z nazwami „praca społeczna” i „praca ochotnicza”, ponieważ
istota takiej pracy polega na poświęceniu własnego czasu i wysiłku
na rzecz innych.
Wolontariat i jego istotę zrozumiemy lepiej, jeśli przyjrzymy się także pokrewnemu pojęciu filantropii. Nazwa wywodzi się od greckiego
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tropos – kochającego ludzkość. Filantropia jest to działalność osób
bądź instytucji polegająca na bezinteresownym udzielaniu pomocy finansowej lub materialnej potrzebującym. Odpowiadają jej nazwy „dobroczynność” i „działalność charytatywna”.
Ewa Leś w swojej książce Zarys historii dobroczynności i filantropii w Polsce
szuka genezy filantropii, sięgając do starożytności i średniowiecza. Greckie,
antyczne pojęcie philanthropos wskazywało postawę pełną współczucia
dla innych, ale szeroko rozumianą, jak w micie o Prometeuszu. Grecja była
także ojczyzną mecenatu. Ta forma opieki ludzi bogatych nad artystami polegała na finansowaniu ich nauki w różnych dziedzinach sztuki.
Chrześcijańskie średniowiecze wysoko stawiało pomoc najuboższym pod postacią caritas. Inspiracja płynęła między innymi z dzieł świętego Augustyna i przykładu świętego
Franciszka. Na styku tych tradycji zaczynają wyodrębniać się dwa nurty dobroczynności.
Miłosierdzie wynika z nakazu religijnego, a filantropia nawiązuje do świeckiej idei humanizmu, a potem oświecenia.

Dla człowieka religijnego dobroczynność jest odpowiedzią na dane
od Boga przykazanie moralne, które każe nieść pomoc bliźniemu.
W badaniu społecznym Wolontariat, filantropia i 1% (2007 r.) ponad
50% ankietowanych jako główny motyw podjęcia pracy wolontarystycznej i filantropijnej wskazało przekonanie, że innym ludziom powinno się pomagać z pobudek moralnych, religijnych i politycznych
[1]. Podobny nakaz może wypływać z humanistycznej miłości do człowieka lub z respektowania jego wolności.
Pod pojęciem wolontariatu rozumiemy pomoc polegającą na poświęceniu swojego czasu i pracy drugiemu człowiekowi. Może ona
mieć różny charakter. Pomocą będzie wsparcie emocjonalne osoby
przygnębionej, chorej lub w starszym wieku. Pomóc można w uzupełnieniu zaległości w lekcjach koledze ze szkoły. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i dbanie o czystość środowiska też będą formami
pomocy.
Nakaz moralny możemy realizować także wtedy, gdy nie mamy czasu lub możliwości, by bezinteresowne działać. Nasze serca reagują
na zbiórki i akcje charytatywne. Dajemy pieniądze na operację chorego dziecka, stypendia dla ubogiej młodzieży, misje, budowę kościoła
lub szkoły. Wykupujemy bilety na koncerty i bale charytatywne. Deklarujemy systematyczne darowizny, jak w przypadku adopcji na odległość. Mamy wówczas do czynienia z filantropią.
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Wolontariuszy i filantropów łączy podobna motywacja do działania.
Ci pierwsi pracują w organizacjach pozarządowych, społecznych oraz
w instytucjach niekomercyjnych. Ci drudzy działają indywidualnie, ale
często we współpracy z organizacjami pozarządowymi lub korporacjami, które organizują aukcje, zbiórki lub proponują sponsoring. Bezinteresowna praca dla innych i dobroczynność współistnieją zatem
zgodnie i nawzajem się uzupełniają.

Wolontariat na świecie
Wolontariat na świecie ma bogatą tradycję. W średniowieczu działalność charytatywną wspierali niektórzy władcy, a prowadziły instytucje kościelne: zakony, parafie i bractwa religijne. Wspomagały one
ubogich oraz rozdzielały jałmużnę. Wzorem dla nich był święty Franciszek, który sam żyjąc w ubóstwie, całkowicie poświęcił się służbie
drugiemu człowiekowi. Organizacje świeckie zajmujące się pomocą
ubogim powstały nieco później. W Anglii w dobie reformacji wprowadzono obowiązkowy podatek na rzecz ubogich, a jednocześnie zakaz
żebractwa.
Większość organizacji o charakterze wolontariackim powstała
na świecie w XIX wieku. Były one związane głównie z Kościołami katolickim i protestanckim. Skupiały wiernych, którzy zakładali przytułki
dla ubogich, szpitale, szkoły i świetlice. Do dziś wspierane przez Kościół organizacje pozarządowe najprężniej działają głównie w sektorze
pomocy społecznej. Powszechnie uważa się, że wolontariusze mogą
wypełniać luki w niektórych dziedzinach opieki społecznej, wspierając
specjalistów, np. w opiece nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi
i dziećmi z ubogich rodzin.

Za najstarszy w Europie uchodzi wolontariat portugalski. Sięga roku 1498. Wtedy to królowa Eleonora de
Viseu założyła Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.
Organizacji powstała, by budować szpitale i wdrażać higieniczny tryb życia. O tym, że Portugalia przywiązuje dużą wagę
do wolontariatu, świadczy zapis w konstytucji. Mówi on, że państwo uznaje pracę wolontarystyczną za wartość dla wolnego obywatela i że w takiej formie powinno się ją chronić i popierać.
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W wielu krajach praca wolontarystyczna pomogła
w przezwyciężeniu kryzysów. Przykładowo w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku w Holandii
odegrała dużą rolę w przeciwdziałaniu bezrobociu.
Uchwalono zresztą wtedy wiele aktów prawnych umożliwiających
tworzenie nowych miejsc pracy.
W Niemczech już w 1853 roku powstał System Elberfeld, zwany Regulaminem dla Ubogich z Elberfeld.
Na jego mocy zorganizowano opiekę nad ubogimi
ludźmi właśnie przez publiczny wolontariat. System
ten wspomógł rozwiązanie podobnych problemów w innych miastach niemieckich. W latach siedemdziesiątych dwudziestego
wieku oficjalnie doceniono pracę wolontariacką jako uzupełnienie
zawodowej pracy socjalnej. Znalazło to wyraz w ubezpieczeniu
i częściowym opłacaniu składek emerytalnych na przykład kobiet
zaangażowanych w pracę w gospodarstwie domowym.
W Stanach Zjednoczonych korzenie wolontariatu sięgają akcji filantropijnych i charytatywnych organizowanych w XIX wieku na rzecz członków wspólnot lokalnych i religijnych. Działalność edukacyjna, socjalna
i prozdrowotna związana była z pełnieniem przez elity społeczne misji wobec uboższych warstw. Doceniono wolontariat także
w czasie wielkiego kryzysu, czyli latach 1929–1933, a w latach
sześćdziesiątych dwudziestego wieku została zapoczątkowana
nowa forma aktywności: niezarobkowa działalność polityczna,
edukacyjna oraz ideologiczna na rzecz zmian społecznych. Stanowiła alternatywę tradycyjnej działalności dobroczynnej. Obecnie wolontariat jest tam bardzo powszechny. Udzielają się ludzie
w sile wieku i emeryci, a absolwenci studiów często po zdobyciu
dyplomów wyjeżdżają na jakiś czas na misje i pracują jako wolontariusze w spartańskich warunkach. Każdy kandydat na prezydenta musi pochwalić się tym, że wspiera organizacje charytatywne.
W kulturze zachodniej słowo „wolontariat” jest współcześnie bardziej pojemne niż w Polsce. Obejmuje właściwie każdy przejaw po-
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stawy obywatelskiej. Stosuje się na przykład do działania rodziców
w radzie szkoły lub do zwykłej pomocy sąsiedzkiej: przygotowywania
kanapek dla klasy, upieczenia ciasta na wspólną wigilię czy podwiezienia dzieci sąsiadów do szkoły. W Polsce wolontariat traktuje się bardzo tradycyjnie i stereotypowo – jako rękę wyciągniętą bezpośrednio
do osoby znajdującej się w potrzebie. Szczególnie w dziedzinie pomocy społecznej.
W krajach zachodnich, zwłaszcza tych, w których prężnie działały
Kościoły katolicki i protestancki oraz rozwijał się skauting, wolontariat
jest obecnie bardzo rozpowszechniony. Im wyższy poziom demokracji,
im bardziej jest ona utrwalona, tym większą rolę odgrywa wolontariat
i organizacje pozarządowe oraz społeczne posiłkujące się pracą wolontariuszy. W krajach zachodnich system demokratyczny funkcjonował już w XIX i w początkach XX wieku. Nie został, tak jak w krajach
bloku wschodniego, brutalnie przerwany na prawie pięćdziesiąt lat.
Do pracy wolontarystycznej przygotowują się tam dzieci od najmłodszych lat. We Francji, gdy zapytano wolontariuszy o doświadczenie pracy ochotniczej w rodzinie, aż 42% z nich oświadczyło, że jedno
z rodziców było wolontariuszem [2]. Dzieci, które obserwują zaangażowanie rodziców w bezinteresowną pracę, zwykle chętniej idą w ich
ślady.
Wolontariat jest sposobem na życie dla wielu ludzi na całym świecie.
Nie tylko dla młodszych. Również dla osób w starszym wieku, będących na emeryturze. Pragną oni pozostać aktywni i potrzebni, i angażują się w różnorakie działania na rzecz ludzi i przyrody.
O powszechności wolontariatu na świecie świadczą liczby. Rok 2007,
badania European Social Survey. Odsetek obywateli-wolontariuszy
w wybranych krajach europejskich wynosi: w Norwegii 65,8, Szwajcarii 52,1, Finlandii 49,3, Niemczech 45,8, Danii 43,1, Wielkiej Brytanii
40,1% i Portugalii 34,1%. W Polsce, niestety, tylko 13,6% (o 9% mniej niż
w 2006 roku) [3].

Wolontariat w Polsce
W Polsce okresu późnego średniowiecza, podobnie jak na Zachodzie, działalność dobroczynną prowadzili głównie niektórzy władcy.
Zasłużyli się Jagiellonowie, ale wiadomo, że jeszcze przed nastaniem
ich dynastii królowa Jadwiga ofiarowała swoje klejnoty na potrzeby
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Uniwersytetu w Krakowie. Jedna z pierwszych świeckich fundacji charytatywnych powstała dzięki darowiźnie Władysława Hermana, który
w ten sposób dziękował Bogu za urodzenie syna. Przede wszystkim
jednak wysiłki podejmował Kościół katolicki, w tym zakony. W 1584
roku Piotr Skarga założył Arcybractwo Miłosierdzia, budujące szpitale.
Działalność charytatywna stała się bardziej potrzebna w XVII i XVIII
wieku w kraju spustoszonym przez potop szwedzki, najazd Rakoczego
i liczne batalie obronne, a potem jeszcze osłabionym w wojnach polsko-szwedzkich.
Pod zaborami Polacy traktowali dobroczynność jako obowiązek patriotyczny, formę ratowania narodu. Po upadku powstania styczniowego pozytywiści warszawscy propagowali hasła pracy organicznej
i pracy u podstaw. Praca u podstaw oznaczała zaangażowanie się
elit w działalność filantropijną na rzecz ubogich. Rzeczywiście, wiele
działań pozytywnych podejmowali wtedy ludzie światli i zamożni zarówno z rodów arystokratycznych bądź ziemiańskich, jak i kupieckich.
Powstawały szpitale, przytułki i biblioteki za pieniądze i z inicjatywy
wielu społeczników.
Henryk Sienkiewicz, który po śmierci żony sam zaangażował się
w pomoc osobom chorym na gruźlicę, tak chwalił ówczesne społeczeństwo:
„Ofiarność polskiego społeczeństwa jest wprost niewyczerpana.
Wielu przywarom może podlegać nasz narodowy charakter
i sami zdajemy sobie najlepiej sprawę z naszych wad i braków,
gdy chodzi jednak o poświecenie grosza dla sprawy publicznej,
mało narodów nas przewyższa i nawet cudzoziemcy oddają nam
pod tym względem sprawiedliwość” [4].
Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę działalność charytatywną podejmował Kościół katolicki. Powołane do tego zakony korzystały
ze wsparcia świeckich. Budowały oraz prowadziły szkoły, domy dziecka, szpitale, noclegownie i domy starców. Do dziś domy pomocy społecznej dla osób starszych lub niepełnosprawnych, szkoły, przedszkola
i sierocińce, prowadzone przez zakonnice lub przez Caritas, mają dobrą opinię, ponieważ opierają się głównie na bezinteresownej służbie
drugiemu człowiekowi.
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Prawdziwy rozwój wolontariatu w Polsce datuje się jednak dopiero
na lata dziewięćdziesiąte dwudziestego wieku, gdy ojczyzna stała się
krajem suwerennym i demokratycznym. Powstały liczne organizacje
pozarządowe, działające w dziedzinie pomocy społecznej, kulturze,
oświacie i ekologii. Skupiły one wokół siebie wielu wolontariuszy, którzy bezinteresownie zaczęli pomagać między innymi dzieciom z rodzin dysfunkcjonalnych i domów dziecka, osobom z niepełnosprawnościami, chorym lub seniorom. Zaczęli także motywować do ochrony
przyrody i troski o bezdomne zwierzęta. Popularność zdobyły aukcje
charytatywne na rzecz uchodźców, zbiórki na sprzęt rehabilitacyjny
dla chorych dzieci i organizowanie świąt dla wychowanków domów
dziecka.
Prawdziwym przełomem było uchwalenie w 2003 roku ustawy o pożytku
publicznym i wolontariacie. Jasno określa ona prawa i obowiązki wolontariusza. Dała mu możliwość pracy w organizacjach pozarządowych, kościele
i instytucjach niekomercyjnych na podstawie umowy. Tym samym przyznała takie uprawnienia, jak bezpłatne szkolenia, pokrycie kosztów podróży
i ubezpieczenia od wypadków (Dziennik Ustaw 2003 nr 96 poz. 873).

Wiele również się zmieniło po wejściu Polski do Unii Europejskiej.
Organizacje pozarządowe mogą starać się o środki unijne na realizację
swoich projektów, co powinno skutkować rozwojem wolontariatu. Ponadto wielu młodych ludzi zgłasza się do projektów wolontariackich
na całym świecie. Na przykład program Młodzież umożliwiał pracę
wśród bezdomnych, odkrywanie zabytków na Malcie, zajmowanie się
ubogimi dziećmi na Sycylii i sadzenie drzewek w krajach skandynawskich.
Wolontariat w Polsce pozostaje jednak mało popularny. Przypomnijmy: zaledwie około 15% Polaków deklaruje tego typu aktywność.
Znacznie chętniej angażujemy się w przekazywanie pieniędzy lub darów rzeczowych dla potrzebujących (blisko 32% osób). Idea wolontariatu wymaga zatem propagowania zarówno wśród dorosłych, jak
i dzieci oraz młodzieży.
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SKAUTING
Skauting Roberta Baden-Powella
Z pewnością dużą rolę w rozwoju wolontariatu odegrał w Europie
i Stanach Zjednoczonych skauting. Ten ruch społeczny i pedagogiczny
dla młodzieży miał przyczyniać się do rozwoju młodych ludzi. Zapoczątkował go w Anglii Robert Baden-Powell, zaś adaptował w Polsce
– Andrzej Małkowski wraz z żoną Olgą Drahonowską-Małkowską oraz
Andrzej „Kamyk” Kamiński.
Twórca skautingu, Baden-Powell był człowiekiem czynu. Jego biografia starczyłaby na niejeden film przygodowy. Kochał przyrodę,
zmaganie się z naturą. Cenił odwagę, honor i hart ducha. Zasłużył się
jako wojskowy i twórca techniki zwiadu – na różnych kontynentach.
Walczył w Indiach, Afganistanie i Afryce Południowej. W wieku 44
lat został uznany za bohatera narodowego i awansowany do stopnia generała za zasługi w prowadzeniu siedmiomiesięcznej obrony
miasta Mafeking. Po to, by przechytrzyć dziesięciokrotnie większą
armię wroga, wykorzystywał niezwykłe pomysły. Jego podkomendni osadzali manekiny i kukły na szańcach. Korpus kadetów uformowano z małych chłopców, którzy służyli
jako ordynansi, zwiadowcy i gońcy. Wykorzystywany w Indiach system podziału kompanii na patrole, w których na dowódców wyznaczał szczególnie uzdolnionych żołnierzy
systematycznie przez siebie szkolonych, Baden-Powell przeniósł potem do młodzieżowego skautingu.

Kiedy Baden-Powell zakończył karierę wojskową i zamknął burzliwy etap swojego życia, miał 55 lat. Bogaty w doświadczenia i przemyślenia, powrócił do ojczyzny. W 1907 roku zorganizował na wyspie
pierwszy obóz dla 21 chłopców, uznawany potem za początek skautingu. Opublikował Poradnik skautingu i Skauting dla chłopców. Książki
zyskały ogromną popularność. Ich autor założył organizację dla młodzieży, której celem było przyczynienie się do rozwoju młodych ludzi w taki sposób, by mogli w pełni wykorzystać swoje możliwości
fizyczne, umysłowe, społeczne oraz zdolności w odpowiedzialnym,
dorosłym życiu.
Metodę wychowawczą skautingu oparto na trzech zasadach:





obowiązku wobec Boga
obowiązku wobec bliźnich
obowiązku wobec siebie samego.
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Skaut przez działanie kształtował swoją osobowość, uczył się odpowiedzialności, zaradności, dyscypliny i kreatywności. Wokół siebie
miał autorytety, które mógł naśladować, modelowane zresztą na wzór
samego Baden-Powella. W procesie odkrywania osobowości podstawową rolę odgrywało Przyrzeczenie Skautowe oraz Prawo Skautowe.
Prawo Skautowe powstało już po doświadczeniach obozu na wyspie
Brownsea. Warto je zacytować, ponieważ z niewielkimi zmianami funkcjonuje do dziś, także w polskich organizacjach harcerskich.






Na słowie skauta można polegać jak na słowie Zawiszy.
Skaut jest wierny Ojczyźnie.
Skaut jest obowiązany być pożytecznym i pomagać innym.
Skaut jest przyjacielem wszystkich, a bratem każdego innego
skauta.







Skaut jest rycerski.
Skaut jest przyjacielem zwierząt.
Skaut jest karny i posłuszny.
Skaut śmieje się i gwiżdże w najcięższym nawet położeniu.
Skaut jest oszczędny [5].

Prawo Skautowe stanowiło precyzyjny kodeks postępowania. Młodzi ludzie przyjmowali je jako, życiowy drogowskaz. Z własnej woli
decydowali się oni akceptować i stosować zasady etyczne zawarte
w Prawie. To dobrowolne zobowiązanie było największą motywacją
do samodoskonalenia się, nieustannej pracy nad sobą, do kształcenia swojego charakteru: odpowiedzialności, prawdomówności, uczciwości, prawości, kreatywności, zaradności i życzliwości wobec siebie
i innych. Ta praca nad własnym rozwojem oraz służba drugiemu człowiekowi mocno łączy skauting z wolontariatem.
Robert Baden-Powell przywiązywał w swojej metodzie wielką wagę
do działania w grupie rówieśniczej. W drużynie i zastępach pracowali
zarówno skauci, jak i „wilczki” (chłopcy do 12. roku życia). W przypadku tych ostatnich realizowano zasadę wychowania i nauki przez zabawę. Wzorem była książka Rudyarda Kiplinga Księga dżungli, z której
czerpano tematy gier nawiązujących do życia dzikich zwierząt. Chłop-
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cy poznawali życie w puszczy, rozwijali spryt, odwagę i zaradność.
Kształtowanie charakteru starszych skautów odbywało się natomiast
w oparciu o dyscyplinę. Walczyli oni z dziką przyrodą, zmagali się z fizycznym trudem i niedogodnościami, ze słabością psychiczną. Budowali swoje obozy samodzielnie, począwszy od szycia namiotów, skończywszy na stawianiu wiat i szałasów. Uczyli się pływać i żeglować,
organizowali wycieczki kajakowe i rowerowe. Łączyli przygodę z pracą
nad sobą, nie poddając się przeciwnościom losu i trudnościom życia –
stąd w prawie ten dość zaskakujący punkt ósmy.
Podobnie jak dla wolontariuszy, praca na rzecz drugiego człowieka
zawsze była dla skautów bardzo ważna. Traktowali ją jak służbę i obowiązek bycia pożytecznym.
Baden-Powell pisał:
„Celem wychowania skautowego jest podniesienie poziomu
przyszłych, wzorowych obywateli, szczególnie pod względem
charakteru i zdrowia; zastąpienie samolubstwa służbą dla
bliźnich, wspieranie chłopców pod względem moralnym
i fizycznym, aby mogli pełnić służbę bliźnim”.
Twórca skautingu przywiązywał wielką wagę do roli pozytywnego
przykładu. Sam zresztą stanowił autorytet dla wychowanków. Szkolił swoich instruktorów. Wiemy już, że pisał dla nich książki. Ponadto
uczulał ich, że to właśnie oni powinni być dla podopiecznych osobami
znaczącymi.

Ruch harcerski Olgi i Andrzeja Małkowskich
oraz Andrzeja Kamińskiego
W okresie międzywojennym skauting stał się swoistą szkołą wolontariuszy. W Polsce jego początki sięgają 1911 roku, a propagował
go Andrzej Małkowski oraz jego żona, Olga Drahonowska-Małkowska.
Po przetłumaczeniu książki Scouting for Boys Małkowski zachwycił
się skautingiem Roberta Baden-Powella. Traktował go jako nowy styl
życia i metodę odrodzenia młodzieży. Organizował drużyny męskie
i żeńskie, początkowo we Lwowie, potem w Zakopanem. Za zasługi
na polu skautingu, otrzymał medal od Baden-Powella.
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W 1911 roku Małkowski opisał tę metodę pracy z młodzieżą w książce: Skauting jako system wychowania młodzieży i rozpoczął wydawanie we Lwowie pisma „Skaut”. Już w drugim numerze periodyku
z 1 listopada 1911 roku umieszczony został tekst Prawa Skautowego,
będący prawie dokładnym odtworzeniem prawa stworzonego przez
Baden-Powella, oraz tekst ślubowania skautowego:
„Ślubuję
wierność Ojczyźnie,
gotowość w każdej chwili niesienia pomocy innym,
posłuszeństwo Prawu Skautowemu” [6].
W następnym roku Małkowski do Prawa Skautowego dopisał jeszcze jeden punkt, dziesiąty:



Skaut jest czysty w myśli, mowie i uczynkach – wolny od nałogów pętających ducha i osłabiających ciało [7].

Do tego zapisu przywiązywał ogromną rolę, ponieważ w ten sposób
zachęcał młodego człowieka do hartowania ducha.
W wolnej Polsce skauci kształtowali swój charakter w myśl zasady:
Bóg, honor, Ojczyzna. Uczyli się pokonywać trudności i być zaradnymi,
a także podejmowali działania na rzecz innych.
Twórca skautingu Andrzej Małkowski zmarł w wieku zaledwie 31 lat,
wykonując misję powierzoną przez generała Hallera. Jego pracę podjęli jednak inni. W 1919 roku powstał Związek Harcerstwa Polskiego
i słowo „skaut” zamieniono na „harcerz”. Przez długie lata metoda harcerska powielała skauting Baden-Powella.
Metodę zuchową, czyli harcerską metodę wychowawczą dla chłopców w wieku 8–12 lat, stworzył Aleksander Kamiński. Zetknął się on
z ruchem zuchowym na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych
dwudziestego wieku, gdy został komendantem Chorągwi Mazowieckiej. Podpatrując samorzutne zabawy chłopców, zauważył podstawowe różnice w potrzebach i zainteresowaniach między dziećmi polskimi i angielskimi. Postanowił więc dostosować organizację do krajowej
rzeczywistości. Oznaczało to przede wszystkim położenie akcentu
na sprawy narodowe. Przygotował regulamin zuchowy, Prawo i Obiet-
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nicę Zuchów. Na 1 października 1931 roku datuje się czas narodzin chłopięcego ruchu zuchowego. Za najważniejszy cel pedagogiczny ruchu
Aleksander Kamiński uważał wychowanie w dzielności. Ostatecznie
Prawo Zucha z 1933 roku brzmiało następująco:
„Zuch kocha Boga i Polskę.
Zuch jest dzielny.
Wszystkim jest z zuchem dobrze.
Zuch stara się być coraz lepszy” [8].
Prawo zucha było drogowskazem moralnym dla młodych chłopców. Wytyczało kierunek ich postępowania. Już od kilkuletnich dzieci
organizacja wymagała doskonalenia się, samodzielności, wytrwałości
i dzielności. Wielką wagę przywiązywano do służby Bogu i Polsce.
Z dorobku Aleksandra Kamińskiego najwięcej czytelników zyskały Kamienie na szaniec. Wcześniej powstały powieści określane jako trylogia harcerska: Antek Cwaniak (1932), Księga wodza zuchów (1933) i Krąg rady (1935).

Opracowując metody oddziaływania wychowawczego, czyli metody pracy zuchowej, Kamiński skorzystał z dorobku najnowszej psychologii i socjologii. Zwracał on uwagę na to, co najbardziej przyciąga dzieci: na atmosferę tajemniczości i wspaniałej zabawy, zgodnej
z zainteresowaniami chłopców. Popierał stosowanie nagród w postaci
pochwał. Zachęcał zastępowych i drużynowych, aby kierowali samowychowaniem i pracą nad sobą podopiecznych, stosując system
sprawności i gwiazdek zuchowych.
Szczególny nacisk położył na osobisty przykład dawany podopiecznym. Sam pozostawał niekwestionowanym autorytetem, a wobec instruktorów miał sprecyzowane wymagania. Zgodnie z nimi instruktor
jest ideowy i honorowy oraz postępuje etycznie. Bezwzględnie przestrzega Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego, by móc „przede wszystkim własnym przykładem, własnym życiem i codziennymi czynami
oddziaływać na kształtowanie się pojęć i postępowanie chłopców”.
Ma charyzmę, czyli umiejętności przewodzenia grupie dziecięcej. Odznacza się takimi cechami charakteru, jak pomysłowość, przedsiębiorczość i samodzielność. Posiadł umiejętności śpiewania, tańczenia czy
ciekawego opowiadania.
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Kamiński bezwzględnie domagał się szkoleń, doskonalenia pracy
zawodowej i społecznej oraz pracy nad własnym rozwojem poprzez
samowychowanie. O tym, jak duże znaczenie przypisywał roli Opiekuna, świadczą jego słowa:
„Zadanie wychowawcy polega na wyzwalaniu w jednostce
wszystkiego tego, co w niej najlepsze, wartościowe, na pomocy
w samorealizacji, w samourzeczywistnieniu (…) Istotą wychowania
jest wyzwalanie, uczłowieczenie człowieka, dopomaganie jego
korzystnemu rozwojowi i chęci pracy nad sobą” [9].
W czasie wojny harcerska szkoła życia nie pozwalała młodym ludziom
być obojętnymi wobec okrutnej okupacji niemieckiej. Wielu z nich, podobnie jak bohaterowie wydanej w 1943 roku książki Kamińskiego Kamienie na szaniec, początkowo podejmowało działania w ramach małego sabotażu. Z czasem wstępowali oni do Szarych Szeregów, organizacji współpracującej z Komendą Główną Armii Krajowej. Dotychczasowe
Przyrzeczenie Harcerskie uzupełniano dodatkową rotą konspiracyjną:
„Ślubuję na Twoje ręce pełnić służbę w Szarych Szeregach,
tajemnic organizacyjnych dochować, do rozkazów służbowych
się stosować, nie cofnąć się przed ofiarą życia.”
Właśnie taki był program harcerstwa czasów wojny – wychowanie przez
walkę. Tego wymagała chwila. Ci młodzi ludzie nie wahali się walczyć
z bronią w ręce. Do historii przeszła Akcja pod Arsenałem. Z niemieckiego konwoju uwolniono w niej dwadzieścioro jeden aresztantów, niemniej
sukces został okupiony śmiercią uwolnionego „Rudego” i uwalniających
„Alka” oraz „Buzdygana”. Wielkie znaczenie psychologiczne miał także
udany zamach na Kutscherę, okrutnego komendanta policji i SS.
Na szczęście rozdział, jakim było harcerstwo walki, dobiegł kresu
z końcem wojny. Pokój przyniósł jednak polskiemu harcerstwu ideologizację według nieco złagodzonych wzorów rodem ze Związku Radzieckiego. Między nimi a utrwalonymi zasadami nastąpił rozdźwięk. Dopiero
dzięki demokratycznym zmianom, dokonującym w Polsce po 1989 roku,
harcerstwo wróciło do dawnych, przedwojennych wzorów.
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OGNISKA WYCHOWAWCZE
KAZIMIERZA LISIECKIEGO „DZIADKA”
Między życiorysami Aleksandra Kamińskiego i Kazimierza Lisieckiego można znaleźć wiele podobieństw. Obydwaj osieroceni jako nastolatkowie przez jedno z rodziców (Kamiński stracił ojca, a Lisiecki
matkę), mieszkający poza domem, sami musieli decydować o swoim
życiu. Obydwaj trafili do harcerstwa, a potem poświęcili się pracy wychowawczej z młodzieżą. Dorastając bez wsparcia opiekunów, zebrali
wokół siebie wielką rodzinę własnych podopiecznych.
Kazimierz Lisiecki, wychowanek burs dla osieroconych dzieci, zapalony harcerz, został pedagogiem i wychowawcą w Towarzystwie Gniazd
Sierocych. Postanowił poświęcić swoje życie skrzywdzonym przez los
dzieciom. Uwielbiany przez nie, został ochrzczony „Dziadkiem”. Było
to wówczas miano wyjątkowo zaszczytne – tak właśnie nazywali Józefa Piłsudskiego jego żołnierze. Dla gazeciarzy, czyścibutów, młodych
chłopców, przymuszonych biedą do pracy zarobkowej, często pozbawionych rodziny, Lisiecki stworzył prawdziwy dom. Z myślą o nich
w 1928 roku założył Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy. Wkrótce potem powołał pierwsze Ogniska Wychowawcze w Warszawie.
O tym, że podopieczni traktowali ogniska jak drugą rodzinę, świadczą słowa piosenki, jak się wśród nich przyjęła. Nosi ona tytuł Kurier
Czerwoo… nawiązujący do charakterystycznie urwanego okrzyku gazeciarzy, którzy zarabiali roznoszeniem popularnej warszawskiej bulwarówki:
„Czy leje deszcz, czy zimno na ulicy,
Fasonu nigdy nikt nie traci z nas,
Bo po robocie biegniem do Ogniska,
Bo tu przyjemnie, dobrze spędzać czas.
Ognisko jest nam przecież drugim domem,
Jak w domu swojsko, ciepło, miło nam.
[…] Ognisko dobre, kiedy ścisną mrozy,
Marzeniem naszym letnie są obozy,
Dlatego serce nasze się raduje,
Że się spełniły nasze sny” [10].
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Ogniska „Dziadka” Lisieckiego przetrwały nawet wojenną zawieruchę. Obroniły się w okresie Polski Ludowej (poza latami 1952–1956, kiedy władze upierały się, że nie ma w Polsce dzieci zmuszonych do życia
na ulicy). Zwyciężył niezaprzeczalny autorytet ich twórcy, wspierany
przez wychowanków.
Renomę ośrodków budowało dawniej wsparcie znaczących osobistości. W roku 1938 Prezydent RP Ignacy Mościcki uczestniczył w uroczystości otwarcia jednego z ognisk. Honorowym prezesem placówki została Maria Mościcka, która zanim została panią prezydentową,
współpracowała z „Dziadkiem” i dofinansowywała jego dzieło.
Ogniska odróżniały się znacznie od innych ośrodków opiekuńczo-wychowawczych. System „Dziadka” Lisieckiego opierał się na dwóch
zasadach:




wychowania przez pracę
samorządności.

Dzieci ulicy rozumiały, czym jest praca, więc szybko respektowały te
zasady. Jeden z wychowanków wspomina tak:
„Systematyczne egzekwowanie od nas pracy w formie
dyżurów doprowadziło do wytworzenia się pewnych nawyków
i przekonania o oczywistości pracy we własnym domu. Wszelkie
prace wykonywane przez nas – ogniskowców – były traktowane
tak naturalnie, jak to, że słońce świeci lub deszcz pada. Każdy, kto
zawalił dyżur, wiedział, że to bardzo poważne przewinienie” [11].
Trzeba było dyżurować przy posiłkach, w szatni, sprzątając pomieszczenia, pastując podłogi, rąbiąc drewno na opał lub karmiąc
zwierzęta. Przy zakładaniu niektórych ognisk, np. w Świdrze pod Warszawą, należało zakasać rękawy do poważniejszych robót – ziemnych
i budowlanych. Starsi wychowankowie pomagali młodszym. „Dziadek”
powtarzał im swoją maksymę:
„Oddaj innym to, co sam dostałeś. Nic ci się od życia nie należy tylko
dlatego, że potrzebujesz. Na wszystko musisz zapracować” [12].
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Praca wyrabiała takie cechy charakteru, jak pomysłowość, obowiązkowość, wytrwałość i pracowitość.
Ogniska w żadnej mierze nie przypominały instytucji. Nie było wychowawców, tylko „ciocie” i „wujkowie”; podobnie traktowano kucharki i intendentki. Nie było dyrektora, tylko „Dziadek”. Zupełnie jak w rodzinie. W placówkach tych kultywowano tradycje, zwyczaje i święta.
W ciekawy sposób organizowano wolny czas. Metodykę pracy wychowawczej oparł Lisiecki na następujących kanonach moralnych:





honor gromady,
nic za darmo,
godność osobista.

Profesor Maria Żebrowska, wielka orędowniczka Ognisk, tak pisze
o ich twórcy:
„Przyglądałam się Jego («Dziadka») pracy od dawna jako
członek Rady Ognisk i zastanawiam się, co jest istotą tego
systemu wychowawczego, tej pięknej roboty. Są podstawowe
zasady konsekwentnie przestrzegane. Kłamstwo to kłamstwo,
nieuczciwość jest nieuczciwością. I za to się odpowiada.
O metodzie wychowawczej «Dziadka» można by dużo mówić,
ale są one wtórne w stosunku do tej podstawowej idei, do tego
wzorca osobowego, który sam «Dziadek» reprezentuje” [13].
Wielką wagę przywiązywał Lisiecki do wychowania moralnego swoich wychowanków. Do pracy z nimi dobierał ludzi o ukształtowanym
systemie wartości, pracowitych i wrażliwych. Domagał się od młodych ludzi odpowiedzialności za własne czyny i respektowania zasady
„wstyd za zło”, która nakazywała przyznać się do błędu, a jednocześnie
wstydzić się, gdy komuś wyrządziło się krzywdę. Służyło to pracy nad
sobą, wyrabiało wrażliwość, a jednocześnie zmuszało do autorefleksji
i wyciągania konsekwencji z błędów. „Dziadek” był dla innych niewątpliwym autorytetem. Wystarczyło, że wezwał daną osobę do siebie
na „kazanie”, a była to dla niej największa kara. Wstydziła się, że go
zawiodła, i potem starała się postępować inaczej.
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Ogniska Wychowawcze w takim kształcie, jaki im nadał Kazimierz
Lisiecki, istnieją do dziś. Podobnie jak w latach trzydziestych dwudziestego wieku przy niektórych placówkach znajdują się hostele dla
dzieci, które muszą na jakiś czas opuścić rodzinę. Młodzi ludzie dalej
są gospodarzami ośrodków, otoczeni serdecznością ze strony „cioć”
i „wujków”. Tu odrabiają lekcje, przygotowują sobie posiłki i stąd wyjeżdżają na wakacje. Legenda o „Dziadku” żyje. Już trzecie pokolenie
wychowanków angażuje się w pracę w Ogniskach, często jako wolontariusze. Chcą oddać innym dobro, które sami otrzymali.

Jeśli znajdziesz czas, z tych książek dowiesz się więcej:
Arciszewska-Jakubowska Helena (red.), Harcerstwo Poleskie Brześć-Kobryń.
Apostolicum, Ząbki 2001
Bouchet Henri, Skauting i indywidualność. Wydawnictwo DROGOWSKAZÓW
Głównej Kwatery Harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, Warszawa 1998
Glass Andrzej, Podstawy duchowości instruktora harcerskiego. Wydawnictwo
DROGOWSKAZÓW Głównej Kwatery Harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, Warszawa 1998
Gromski Antoni, Harce młodzika i wywiadowcy. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Warszawa 2010
Kamiński Aleksander, Andrzej Małkowski. Wydawnictwo „WING”, Łódź 2000
Kazek Agnieszka, Harcerskie dekady. Wystawa stulecia harcerstwa. Muzeum
Harcerstwa, Warszawa 2010
Koźniewski Kazimierz, Ognie i ogniska. Wiedza Powszechna, Warszawa 1961
Kret Józef, Harcerze wierni do ostatka. Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1969
Majka Jerzy, Kartki z historii i tradycji Związku Harcerstwa Polskiego. Wydawnictwo Harcerskie „Horyzonty”, Warszawa 1971
Poraj Anna, hm., Smardz Paweł, phm., Pod namiotem praw. Propozycja na harcerskie lato 2003. HBW „Horyzonty”, Warszawa 2003
Półturzycki Józef, Aleksander Kamiński. Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego, Warszawa–Radom
2006
Programy Związku Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Polskiego
Przewodnik Harcerski, wydany staraniem Związku Harcerstwa Polskiego Oddział we Francji, Paryż 1946
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Sosnowski Józef, Harcerstwo jako wielka gra. Próba pedagogicznego uzasadnienia systemu gier i zabaw harcerskich. Harcerskie Biuro Wydawnicze, Warszawa 1935
Strojny Janusz, ks. phm., Harcerstwo w służbie Bogu. Materiał dla parafii rzymskokatolickich. Składnica Harcerska 4 Żywioły sp. z o.o. HBW Horyzonty,
Warszawa 2005
Tazbir Julia (red.): Harcerskie tradycje oręża polskiego w zbiorach Muzeum
Harcerstwa. Muzeum Harcerstwa w Warszawie, Warszawa 2011
Uliasz Jacek, ks., Węglińska Sylwia, Węglińska Jadwiga, Tryk Krzysztof, Kopacz
Tadeusz (red.), Vademecum Druha i Druhny Katolickiego Stowarzyszenia
Młodzieży. Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu, Sandomierz 2002
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OPIS METODY WYCHOWAWCZEJ WYCHOWANIE
PRZEZ PRACĘ I POMOC SŁABSZYM
Przypomnijmy: przedstawiana metoda służy przede wszystkim
kształtowaniu charakteru dzieci i młodzieży oraz przygotowywaniu ich
do odpowiedzialnego wejścia w dorosłe życie. Z badań nad młodzieżą wynika, że podstawową potrzebą wychowawczą jest formowanie
dojrzałej osobowości. Otwartej, zdolnej do nawiązywania kontaktów
i troski o drugiego człowieka. Odważnej w ponoszeniu konsekwencji własnego postępowania. Bardziej niż kiedykolwiek powinniśmy
zmierzać do kształtowania zintegrowanej osobowości wychowanka,
w której samodzielność myślenia harmonijnie łączy się z równowagą
emocjonalną i rzetelnością działania. Bezinteresowną pracę na rzecz
drugiego człowieka, społeczeństwa, środowiska naturalnego można
uznać za jedno z najskuteczniejszych narzędzi w osiągnięciu tego celu.
Wolontariat to dobrowolne służenie innym swym intelektem, zdolnościami manualnymi i psychicznymi. To postawa życiowa, która raz
zaakceptowana, „wchodzi w krew” i skutecznie kształtuje osobowość
przez całe życie. Potwierdzają tę tezę liczne rozmowy z członkami Klubów Ośmiu, którzy dawno zakończyli edukację i przygodę ze szkolnym wolontariatem, ale kontynuują aktywność wolontarystyczną
w pracy zawodowej. Twierdzą oni, że wolontariat angażuje całą osobę
wraz z jej światem wartości, i że choć może być przyczyną zmęczenia,
nigdy nie nuży. Autorka pracy magisterskiej poświęconej wpływowi
wolontariatu na osobowość podsumowuje to następująco:
„Obraz siebie u wolontariuszy zmieniał się w sposób istotny
i pozytywny w całej grupie. Pozytywne zmiany, jakie u siebie
zauważają, przypisują pracy, jaką wykonują, a nie sobie jako
jednostce” [1].
Wolontariat nie cieszy się jednak w Polsce tak wielkim uznaniem
i poparciem społecznym, by liczyć na masowy udział młodzieży szkolnej w ruchu wolontarystycznym. Na udział, który oznacza systematyczne działanie podczas roku szkolnego. Jak więc zachęcać do niego
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uczniów? Na to pytanie odpowiadamy na stronach niniejszego poradnika, wykorzystując piętnastoletnie doświadczenie pracy z wolontariuszami Fundacji „Świat na Tak”, angażującymi się w pracy szkolnych
Klubów Ośmiu.

WOLONTARIUSZ
Wychowanie wolontariusza jako osoby
Program młodzieżowego wolontariatu odnosi się do wychowania
w jego węższym znaczeniu – do rozwoju osobowości i kształtowania
charakteru wychowanka. Pojęcie charakteru rozumiemy zwykle jako
postawę, która skłania człowieka do wypełniania swoich moralnych
i społecznych obowiązków mimo zewnętrznych trudności i wewnętrznych lęków. Wskazuje więc na dwie ważne cechy: wierność zobowiązaniom i stałość wobec etycznych norm.
Słowo „charakter” pochodzi od greckiego charassein, co tłumaczy się:
wyryć, wygrawerować, wytrawić. Oznacza ogół cech i właściwości duchowych, stałe zasady postępowania, jednakowy sposób postępowania.
Formowanie charakteru stanowi niekończący się proces. Zależy on
od wrodzonych predyspozycji osoby, jej działania oraz warunków życia i środowiska. Ostatecznie jednak decyduje sama jednostka, używając rozumu i woli w ustalaniu hierarchii wartości i celów życiowych.
To ona, dzięki kontroli własnych działań i dokonywanych wyborów,
wzmacnia swój charakter lub pozwala, by życie niosło ją w bliżej nieokreślonym kierunku. Dziecku w podejmowaniu dobrych decyzji pomagają rodzice. Jeśli tej pomocy zabrakło w dzieciństwie, a dorastający młody człowiek nie dbał o samowychowanie, zaczyna przypominać
podróżnego, który we mgle zgubił drogę i błąka się po nieznanych,
niekoniecznie pięknych zaułkach.
Nie jest naszym celem psychologiczna analiza osobowości, a jedynie pokazanie, jak można ją pozytywnie kształtować, angażując młodzież w pracę na rzecz potrzebujących. Za przykład może służyć historia Przemka.
W ramach indywidualnej pracy wolontarystycznej chłopiec chciał odwiedzać
starszego pana. Opiekun Klubu ocenił, że zadanie ma odpowiedni stopień
trudności. Podopieczny wydawał się bowiem sprawny fizycznie, rozmowny
i wesołego usposobienia. Zdaniem wolontariusza pierwsze spotkania prze-
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biegały w miłej atmosferze. Starszy pan okazał się byłym więźniem obozu koncentracyjnego. Podczas cotygodniowych spotkań rozmawiał z chłopcem o ciężkim losie uwięzionych.
Przemek był na te rozmowy przygotowany i dobrze sprawdzał się w roli słuchacza.
Wkrótce jednak sprawy zaczęły się komplikować. Po pewnym czasie podopieczny poprosił wolontariusza, aby poznał dokładnie historię II wojny światowej, gdyż będzie im
wtedy łatwiej rozmawiać. Prośba ta została spełniona. Następnie starszy pan zaczął prosić o tłumaczenie listów z języka polskiego na niemiecki i niemieckiego na polski. Po naradzie z Opiekunem Klubu chłopiec zgodził się pomóc także w tej sprawie. Skorzystał
z uprzejmości nauczyciela języka niemieckiego. Zabierało mu to sporo czasu, a i spotkania go nudziły, bo dotyczyły wciąż tych samych tematów. Pod wpływem namów rodziców i Opiekuna Klubu chłopiec zdecydował się jednak nadal odwiedzać podopiecznego.
Odmówił mu tylko raz, namawiany do wspólnego wyjazdu do obozu koncentracyjnego,
w którym starszy pan spędził trzy lata życia. Wymagało to wielkiej dyplomacji, swoją
odmowę Przemek uzasadnił zajęciami w szkole.
Po śmierci podopiecznego, latem tego samego roku, chłopiec wyznał, że spotkania
ze starszym panem były wspaniałe i nigdy ich nie zapomni. Postanowił również, po zakończeniu rozgrywek piłkarskich organizowanych niedaleko wspomnianego obozu, zobaczyć to historyczne miejsce – dlatego że prosił go o to jego podopieczny.

Ten kilkunastoletni wolontariusz przeszedł twardą szkołę charakteru. Wytrwał jednak w postanowieniu pomocy przez cały rok, mimo
że wymagania starszego pana znacząco przekroczyły warunki wstępnej umowy. Dodać trzeba, że senior bywał przykry, a nawet złośliwy,
czego także nie przewidywano. Wreszcie zażądał rzeczy zbyt trudnej
do spełnienia przez Przemka w danym momencie i czuł się dotknięty,
gdy spotkał się ze zdecydowaną odmową.
Pełne uznanie należy się chłopcu. Zasługują na nie również rodzice wolontariusza oraz Opiekun Klubu, czyli osoby, które wspierały
Przemka w trudnych decyzjach. Doświadczenie to nauczyło chłopca
szacunku do starości, wytrwałości w zmaganiach z przeciwnościami,
pokory, a przede wszystkim bezinteresownej troski o drugiego, momentami trudnego w kontakcie, człowieka. Podczas podsumowania
rocznej pracy Klubu nagrodzono Przemka oklaskami, a jego koledzy
doszli do wniosku, że, aby być dobrym, nie wystarczy tylko czegoś nie
robić, ale trzeba robić to, co jest dobre.
Takich przykładów można podać znacznie więcej. Z zadaniami podejmowanymi przez wolontariuszy często wiążą się sytuacje dramatyczne,
romantyczne lub komiczne. Poruszają one emocje, a te zawsze silnie
oddziałują wychowawczo. Dzięki nim młodzież łatwiej przyswaja sobie i utrwala zasady służby wolontarystycznej – cztery kroki na drodze
do zrozumienia i zaakceptowania wolontariatu jako życiowej postawy.
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Cztery kroki do wolontariatu jako życiowej postawy

Krok 
Pozytywne nastawienie do otaczającego świata i ludzi
Postawa otwartości na drugiego człowieka, życzliwa i empatyczna
jest fundamentem pracy wolontariusza. Odwołuje się do następujących przekonań:
„Lubię ludzi, mam dla każdego uśmiech i dobre słowo”.
„Każdy człowiek ma zalety i wady. Jeśli będziemy dostrzegali
zalety, to bez trudu obdarzymy drugą osobę sympatią”.
„Każdy ma prawo do słabości, nikt nie jest nieomylny i zdarza
się mu zrobić coś źle, nie tak, jak planował. Wolno i trzeba
osądzić zły czyn, ale dla człowieka należy zachować szacunek
i życzliwość, choć nie wolną od troski o niego”.
„Ktoś, kto przegrał sam ze sobą, choćby w małej sprawie,
potrzebuje wsparcia”.
Nawet sceptycy po pewnym czasie praktykowania takiego podejścia do drugiej osoby, na wstępie nawet wbrew sobie, zaczynają ją akceptować. Wolontariuszowi, który nie czerpie radości z wykonywanej
pracy i któremu brakuje pogody ducha, trudno będzie pokonywać codzienne trudności. Andrzej Małkowski, twórca polskiego harcerstwa,
mówił:
„Pogoda ducha nie może być sztuczna i fałszywa, a przez
to płytka, bo się szybko skończy. Kształtowanie pogody ducha
jest łatwiejsze, jeśli zna się cel i wartość swoich zamierzeń.
Świadomość czynienia dobra drugiemu człowiekowi musi dawać
poczucie radości i siły”.
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Krok 
Chęć bezinteresownego działania
Ogólne nastawienie „ku innemu” pociąga za sobą przeświadczenie,
że warto być wolontariuszem i że wolontariat jest potrzebny. Altruizm
wiąże się z troską o drugiego człowieka i okazywaniem wsparcia w sferze materialnej, emocjonalnej i duchowej. Nadaje głębszy sens życiu,
bo pozwala nie tylko cieszyć się swoimi sukcesami, lecz także przeżywać radość innych ludzi. Jest miarą wartości człowieka i cechą pożądaną przez wiele wspólnot. Altruistę stać na więcej niż proste praktykowanie czynności zawodowych „od – do”. W życiu codziennym chcemy
spotykać sprzedawcę, lekarza, urzędnika, który wykonuje swój zawód
z pasją lub przynajmniej zaangażowaniem. Takiego, który ma przed
oczyma odbiorcę swojej pracy i jest gotów do nadprogramowego, bezinteresownego działania, gdy tylko wymaga tego sytuacja. Wyrażamy
się o takich osobach z uznaniem. Mówimy, że pracują z powołaniem.
Warto przekonywać młodych ludzi, że każda praca rozwija i kształtuje człowieka, a praca podejmowana bezinteresownie jeszcze wzmacnia ten efekt. Podjęcie wolontarystycznych zobowiązań wyzwala
w młodzieży chęć, by zadanie wykonać jak najlepiej. Takie pragnienie owocuje odpowiedzialnością za siebie i podopiecznego. Wymaga zwykle od wolontariusza pomysłowości, by sprostać nowym sytuacjom, których nie przewidział, oraz cierpliwości wobec odmienności
osoby, której pomaga. Służba drugiemu człowiekowi uczy dyskrecji
i punktualności. Wszystkie te cechy są jednocześnie wysoko cenione
nie tylko w życiu prywatnym, lecz także zawodowym. Stanowią silny
atut na rynku pracy.
Młodzież dobrze przyjmuje argumentację, która polega na zestawieniu dwóch postaw: altruistycznej i związanej z tzw. kulturą instant.
Ta ostatnia funkcjonuje jako triada: „fast food” („szybkie jedzenie”),
„fast sex” („szybki seks”) oraz „fast car” („szybki samochód”). Jest
to model zapewniania sobie przyjemności, włącznie z zaspokajaniem zachcianek, możliwie szybko. Przy takim podejściu do świata nie
ma miejsca dla drugiego człowieka. Jeśli się go bierze pod uwagę,
to jako konkurenta, którego należy pokonać. Nie ma też czasu na refleksję nad sobą. Żyje się dziś, tu i teraz. Jutro jest niepewne i rządzą
nim odmienne reguły gry.
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Wolontariusze znają styl życia wyznaczany przez kulturę instant,
popularny wśród młodzieży w różnorodnych odmianach i wersjach.
Pytani, dlaczego nie zyskuje on ich akceptacji, odpowiadają, że jeśli nie
ma w nim miejsca dla drugiego człowieka, to nie znajdzie się także dla
nich. Uznając bezinteresowną pomoc za wartość, dowodzą gotowości
do podjęcia wyzwań wolontarystycznych.

Krok 
Gotowość do systematycznej pracy
Wolontariusz Klubu Ośmiu pracuje systematycznie przez cały rok,
a jego zadania nie mogą kolidować z obowiązkami domowymi i szkolnymi. Są one ustalane indywidualnie dla każdego członka i wykonywane zgodnie z osobistym i ogólnopolskim planem pracy. Przystąpienie
do Klubu to decyzja bardzo ważna i trudna dla ucznia. Oznacza rezygnację z części wolnego czasu. Stawia wobec wyzwania, jakim może
się okazać współpraca z rówieśnikami, Opiekunem i podopiecznym.
Czasami wymusza podporządkowanie się grupie, jaką stanowi Klub.
Młodzi ludzie chętnie włączają się w działalność akcyjną, szczególnie jeśli razem wykonuje je cały Klub lub przynajmniej kilkuosobowa
grupa. Trudniej przychodzi im praca wykonywana indywidualnie, ale
podjęcie jej to jedno z ważnych założeń proponowanego programu
wychowawczego. Z pracy w grupie wynika wiele korzyści, jeśli jednak
wolontariat ma przynieść zamierzony efekt pedagogiczny, to niezbędne staje się osobiste zaangażowanie każdego ucznia. Musi się stać wykonawcą wyznaczonego mu zadania, a nie ograniczyć się do sekundowania kolegom – co się często zdarza przy działaniach grupowych.
W tym celu Fundacja wprowadziła indeksy, w których wolontariusz
– po konsultacji z rodzicami i Opiekunem Klubu – wpisuje zadania,
do których się zobowiązuje. Mogą być one niewielkie, na przykład podlewanie kwiatów w klasie lub szkole, zbieranie nakrętek, przypominanie o klasowych imieninach lub urodzinach. Bez tych indywidualnych
prac, realizowanych systematycznie i konsekwentnie, oddziaływanie
wychowawcze będzie bowiem niewielkie.
Młodego człowieka najsilniej motywuje przykład koleżanek i kolegów, którzy pracują indywidualnie z podopiecznymi. Działający w szkole wolontariat jest reklamą Klubów Ośmiu. Wystarczy niewiele czasu,
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by przyciągnął także tych uczniów, którzy początkowo sceptycznie
oceniają aktywność rówieśników. Dlaczego właściwie zmieniają zdanie? Nie zawsze potrafią wskazać motywy. Najczęściej jednak mówią
o chęci bycia ze znajomymi i robienia tego, co oni, bo to jest „fajne”.
Trzeba pamiętać, że nie zawsze młodzi ludzi reagują spontanicznie.
Czasami potrzeba długiej perswazji, aby przyjęli zobowiązanie do pracy z indywidualnym podopiecznym. I aby wytrwali w nim przez cały
rok szkolny. Mimo to jedno jest pewne: wzór koleżanek i kolegów oraz
chęć ich naśladowania to największy sprzymierzeniec Opiekuna Klubu.

Krok 
Wstyd za zło
Odczuwać zawstydzenie i dyskomfort po popełnieniu błędu lub wyrządzeniu komuś krzywdy – ta zasada „Dziadka” Lisieckiego obowiązuje każdego członka Klubu. Ma ona pomóc wolontariuszowi w wyciągnięciu wniosków z danej sytuacji. Chwile słabości zdarzają się przecież każdemu. A tylko człowiek zarozumiały i pyszny nie ma odwagi
przyznać się do błędu. Ktoś taki przerzuca winę za swoje niepowodzenia na innych.
Młodzież bez większej trudności uznaje tę zasadę. Uważa ją za słuszną i potrzebną. Zwykle jednak z większą gorliwością egzekwuje
ją od innych niż od siebie.

DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW OŚMIU
Krótka historia powstania Klubów Ośmiu
Program wychowawczy Fundacji „Świat na Tak” z powodzeniem realizowany jest w szkolnych Klubach Ośmiu. Po to, by go lepiej zrozumieć, należałoby przedstawić krótką historię Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Przesłanie tego konkursu dało
początek działalności Klubów w szkołach.
Na jesieni 1993 roku ruszyła pierwsza edycja „Ośmiu Wspaniałych”,
konkursu zainspirowanego klasycznym westernem Siedmiu wspaniałych. Filmowi bohaterowie, siedmiu mężczyzn, podejmują się przepędzenia grupy bandytów z meksykańskiego miasteczka. Ostatecznie
wygrywają walkę, odnoszą triumf nad złem. Konkurs powstał, by za-
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chęcać młodych ludzi do odważnego przeciwstawiania się egoizmowi,
przemocy i uzależnieniom w ich środowisku szkolnym, koleżeńskim,
rodzinnym. Idąc tym tropem, młodzież podjęła liczne inicjatywy prospołeczne. Doprowadziły one do powołania w 1998 roku Fundacji
„Świat na Tak”.
Pierwszą reakcją na przesłanie konkursowe stały się tak zwane grupy sportowe. Prowadził je Bogusław Jankowski, jeden z laureatów
pierwszej edycji konkursu, obecnie ksiądz dyrektor Domu Rekolekcyjnego „Dobry Zakątek” w Konstancinie.
Laureaci i sympatycy Konkursu chcieli w jeszcze większym stopniu upowszechniać idee bezinteresownej pomocy wśród koleżanek
i kolegów. Poradziłam, aby tworzyli szkolne kluby wolontariatu. Pomysł chwycił. Z czasem przyjęła się nazwa Kluby Ośmiu, nawiązującą
do Konkursu „Ośmiu Wspaniałych”. Stopniowo wolontariat przestawał
być postrzegany przez nauczycieli jako kolejne kółko zainteresowań
lub ciekawy sposób spędzenia wolnego czasu. Został uznany za racjonalny program wychowawczy.
Przykładem pozytywnego oddziaływania może być historia pewnej grupy „niegrzecznej” młodzieży. Zgłosiła się ona do Fundacji z prośbą o wystawienie zaświadczenia o działalności w wolontariacie. Wymagano go
w szkole do zaliczenia zajęć. Następnego dnia miała odbyć się paraolimpiada współorganizowana przez Fundację. Brakowało nam chętnych do opieki
nad osobami niepełnosprawnymi. Zaproponowałam młodym ludziom wystawienie odpowiedniego dokumentu w zamian za pełnienie roli wolontariuszy przy tym wydarzeniu.
Zgodzili się, chociaż bez przekonania. Tego rodzaju działalność nie leżała w kręgu ich
zainteresowań. Zdziwienie organizatorów imprezy było wielkie, kiedy nazajutrz kilkudziesięciu „ochotników” stawiło się do pracy i sprawnie zaczęło pomagać. Po zakończeniu zawodów oznajmiłam im, że okazali się naprawdę wspaniałymi wolontariuszami, i spytałam,
czy nie chcieliby założyć w szkole własnego Klubu. Jeden z chłopców stwierdził, że nigdy
tak solidarnie nie współpracował z innymi kolegami i może zostać nawet Gospodarzem
Klubu. Kolejny „niegrzeczny” chłopiec, opiekujący się głęboko upośledzoną dziewczynką, barwnie opowiadał, jak wygrali konkurs na dmuchanie balonika. Kończył opowieść
uśmiechnięty, choć z lekkim zawstydzeniem – „bo ona całkiem nieźle kuma”.

Działania Klubów zostały określone w Regulaminie Klubów Ośmiu.
Jednak każdy Klub może opracować swój indywidualny program. Zawiera on cele i zakres działania wolontariatu w szkole, najważniejsze
zadania, a także informacje o szkoleniach i spotkaniach.
Aktywność wolontarystyczna jest skierowana do różnych grup odbiorców. Młodzi ludzie często adresują swoją pomoc do rówieśników:
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pomagają kolegom w lekcjach, prowadzą zabawy i zajęcia w świetlicach socjoterapeutycznych, spotkania kulturalne lub wycieczki. Odwiedzają podopiecznych domów dziecka. W swoich szkołach przeprowadzają zbiórki zabawek, podręczników i artykułów szkolnych dla innych dzieci.
Od kilku lat regularnie startuje program „Kluby Bieszczadom”. Polega
on na zbieraniu żywności, ubrań, książek i rzeczy codziennego użytku,
np. środków czystości, dla najuboższych mieszkańców Bieszczad. Inicjatywę tę zapoczątkowały Kluby z Poznania, a dołączyli wolontariusze w całej
Polsce.

Uczniowie organizują jeszcze inne zbiórki charytatywne. Również
te, z których dochód pozwala nieść pomoc za granicą Polski. Młodzi
włączają się w adopcje serca, czyli formę regularnego wsparcia finansowego dzieci (zwłaszcza ich edukacji) w krajach słabo rozwiniętych.
Ważną grupę podopiecznych tworzą osoby niepełnosprawne.
Członkowie Klubów spędzają z nimi wolny czas, prowadzą lub wspomagają ich rehabilitację, organizują wyjazdy plenerowe, pomagają
w organizacji balu integracyjnego Fundacji.
Ciekawą ilustracją tego rodzaju inicjatywy może być „Dzień pieczonego
ziemniaka” organizowany każdej jesieni przez Klub Ośmiu przy Szkole Podstawowej w Hanulinie we współpracy z lokalnym samorządem. Wspólne zabawy, tańce, konkursy, loterie i oczywiście pieczenie ziemniaków to wspaniała
forma integracji dzieci niepełnosprawnych z pełnosprawnymi rówieśnikami.

Wolontariusze nie zapominają o osobach chorych, nie wyłączając
osób objętych opieką paliatywną. Odwiedzają pacjentów w szpitalach,
organizują zajęcia w świetlicach szpitalnych, prowadzą biblioterapię,
pomagają w hospicjach. Szczególną uwagę kierują na seniorów, dla
których przygotowują spotkania i wyjazdy integracyjne. Spędzają czas
z podopiecznymi domów pomocy społecznej, prowadzą dla nich kursy komputerowe oraz aranżują wspólne wyjścia do teatru lub na koncert. W ramach współpracy Fundacji „Świat na Tak” z Fundacją Polsko-Niemieckie Pojednanie młodzi pomagali byłym więźniom obozów
koncentracyjnych.
Klubowicze interesują się również osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Składają wizyty samotnym, udzielają pomocy
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nieporadnym życiowo, przygotowują paczki świąteczne dla ubogich,
a w grudniu urządzają spotkania wigilijne dla bezdomnych.
Warto tutaj wspomnieć o działaniach, które obejmują wychowanków zakładów poprawczych oraz więźniów. Polskie prawo nie pozwala
na stały kontakt z więźniami, zwłaszcza osobom niepełnoletnim. Dopuszcza się jednak wolontariat grupowy w formie przygotowywanych
przez młodzież przedstawień, koncertów lub spotkań tematycznych
na przykład z okazji świąt dla osób przebywających w tego rodzaju zamkniętych placówkach. Możliwość tę wykorzystali uczestnicy jednego
z obozów dla liderów Klubów. Zorganizowali przedstawienie i zabawę
na terenie domu poprawczego w Barczewie koło Olsztyna. Potem kilku mieszkańców zakładu za zgodą dyrekcji złożyło rewizytę obozowiczom i wzięło udział w wieczorze integracyjnym.
Członkowie Klubów zajmują się również działalnością kulturalną
i sportową oraz ochroną przyrody i zwierząt. W tym ostatnim przypadku pomagają w schroniskach, urządzają zbiórki funduszy i niezbędnych akcesoriów dla czworonożnych przyjaciół.
Należy zawsze pamiętać, że inicjatywy podejmowane przez wolontariuszy zależą od ich wieku i predyspozycji. Inne będą środowiska
i sposób pracy uczniów szkół podstawowych, inne – ponadpodstawowych. Ważną rolę odgrywa Opiekun, który najlepiej zna klubowiczów,
ich preferencje i zdolności, mocne i słabe strony. Przygotowując z nimi
program pracy, musi mieć na uwadze, jak dane miejsce czy konkretne
przedsięwzięcie może na nich wpływać.
Obok dążenia do celów określanych indywidualnie Kluby włączają
się w realizację zadań obligatoryjnych przyjmowanych przez Ogólnopolską Kapitułę. Są nimi: Konkurs „Ośmiu Wspaniałych”, Wigilia Polska,
Bal Integracyjny, Dzień na Tak.
Samorządowy Konkurs Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”, realizowany przez samorządy lokalne w całej Polsce, odbywa się po to,
by pokazać i nagrodzić młodych ludzi niebojących się wyzwań, aktywnych wbrew modom i negatywnym opiniom rówieśników, podejmujących bezinteresowne działania na rzecz swojego środowiska
lokalnego. Otrzymanie tytułu Wspaniałego nie stanowi zwieńczenia ich
dotychczasowej aktywności, ale mobilizuje do szukania coraz to nowych obszarów, w których mogą pomagać innym. Każdy ma szansę
zostać laureatem Konkursu – i ci pracujący już długo w Klubach, i ci
dopiero od niedawna aktywni w wolontariacie.
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„Wigilia Polska – przy wspólnym stole” to rodzinne spotkanie wolontariuszy z podopiecznymi Klubów, ale również z tymi, którzy zostali
dotknięci przez los. Nie tylko budzi to pamięć o słabszych, lecz także
uwrażliwia lokalne społeczności na potrzeby różnych grup społecznych. Przy świątecznym stole zasiadają osoby samotne lub bezdomne
i dzielą się opłatkiem, śpiewają wspólnie kolędy. Klubowicze organizują
także wieczory wigilijne dla rodzin wielodzietnych. Podkreślają w ten
sposób znaczenie tradycyjnych wartości i relacji uczniów z rodzicami
oraz rodzeństwem.
Na integracyjne bale karnawałowe zapraszane są niepełnosprawne
dzieci i młodzież. Dla wielu z nich to jedyna okazja do wyjścia z domu
i zapomnienia na chwilę o chorobie. Przygotowanie kostiumu pozwala rozwijać inwencję twórczą, a samo wydarzenie przyciąga wieloma
atrakcjami – tańcami, konkursami, wyborem Królowej i Króla Balu. Niepełnosprawni goście mają zapewnione towarzystwo rówieśników, wolontariuszy, co pozwala im poczuć się jeszcze bardziej wyjątkowo.
Zaproponowany przez członków klubu wrocławskiego „Dzień
na TAK” stanowi alternatywę dla Dnia Wagarowicza. Zachęca, by nadejście wiosny uczcić czymś bardziej twórczym niż czmychnięcie z lekcji. Tego dnia, 21 marca, uczniowie przygotowują szkolne przedstawienia lub zbiórki na cele charytatywne, docierają do wielu osób z dobrym
słowem, gestem i działaniem. Dotychczas wolontariusze świętowali ten
dzień między innymi przez wręczanie mieszkańcom swoich miast papierowych kwiatów z tekstem pozytywnego przesłania i przez zbiórkę
funduszy na budowę szpitala w Afryce, w Senegalu.

Praca grupowa w Klubach Ośmiu
Praca grupowa to podstawa przedstawianego programu wychowawczego. Młodzież czuje się bezpieczniej i pewniej w zespole. Wtedy, gdy ma wsparcie psychiczne ze strony Opiekuna i innych członków
Klubu.
Decydując się na bezinteresowną pomoc, osoba dorosła z reguły
trwa w swym postanowieniu, nawet jeśli pojawiają się trudności. Wolontariusz, poproszony o pomoc, reaguje spontanicznie, natychmiast
składa obietnice, nawet na całe życie. Im poważniejsza jest sytuacja,
tym gorętsze deklaracje. Z czasem przychodzi jednak szara rzeczywistość: zły nastrój, klasówki, znużenie obowiązkami. Przed wycofaniem
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się z podjętych zobowiązań najskuteczniej chroni właśnie praca w znanym gronie rówieśników.
Więzy łączące wolontariuszy są tak silne, jak tylko może wytworzyć
je wspólna praca i wspólne rozwiązywanie problemów. Tu czują się
potrzebni i akceptowani. Grupa daje siłę i odwagę do działania.
Warto przypomnieć kampanię Klubów w jednej z warszawskich szkół zawodowych. Wypowiedziano wojnę wulgaryzmom. Zarówno uczniom, jak
i nauczycielom zdarzało się użyć niecenzuralnych słów. Przez dwa lata nastoletni klubowicze z całych sił przez radiowęzeł, w gazetkach, w kabaretach prowadzili akcję „oczyszczania” języka. Osiągnęli zaplanowany cel
i w placówce zapanowała moda na, jak mówili złośliwi, „salon”. Powoli, ale systematycznie
rosła liczba uczniów, którzy naśladowali kolegów dbających o czystość mowy. Na pytanie
o powody zmiany zachowania odpowiadali, że nie chcieli odróżniać się od osób, z którymi
się przyjaźnili.

Podobnie działają wewnętrzne reguły w Klubie. Wolontariusze podpatrują i powielają zachowania rówieśników, którzy stają się dla siebie nawzajem autorytetami. Potrzeba naśladownictwa jest u każdego
człowieka bardzo silna i warto tę naturalną skłonność wykorzystywać
w pracy z młodzieżą. W pedagogice rolę przykładu uznaje się za istotny czynnik wychowawczy. Profesor Katarzyna Olbrycht pisze:
„Człowiek ma naturalną zdolność do obserwowania i naśladowania
innych. Jego uczenie się tak w dzieciństwie, jak i dorosłości
w dużym stopniu przebiega drogą naśladowania i obserwacji
modeli. Mogą to być postacie realne bądź fizyczne” [2].
Postawa koleżanek i kolegów z Klubu, umiejących bezinteresownie
poświęcać czas innym, jest wartościowym wzorem wychowawczym.
Ich entuzjazm ociepla klimat emocjonalny szkoły. Wśród uczniów szybko rozchodzą się wieści, że Klub skupia osoby empatyczne, otwarte
i chętne do pomocy. Zachęca to do przełamania oporu i „zaciągnięcia
się” do wolontariatu.
Praca w grupie uczy współpracy, czyli umiejętności niezbędnej,
choć rzadko praktykowanej. Młodzi ludzie lubią się ze sobą kontaktować, najczęściej jednak drogą elektroniczną. Wprawdzie rozwija to intelektualnie, wzbogaca i poszerza horyzonty myślowe, jednak naraża
internautę na zamknięcie się na realne życie i preferowanie wirtualnej
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rzeczywistości. Takie postępowanie może prowadzić do skrajnego indywidualizmu, w którym jednostka nie potrafi zbudować prawdziwych
relacji międzyludzkich. Powstaje pytanie: czy osoba zamknięta we własnym świecie, jak w kryształowej kuli, jest w stanie dostrzec wartość
drugiego człowieka i zaakceptować jego inność, jeśli nie uczy się go
rozumieć, wybaczać mu słabości i rozwiązywać konflikty? Szkolny wolontariat oznacza współdziałanie z rówieśnikami i naśladowanie ich
zachowań – i dlatego pozwala skutecznie przeciwdziałać nadmiernej
izolacji nastolatków oraz wspierać ich w procesie socjalizacji.

Członkowie Klubów Ośmiu
Do Klubu może przystąpić każdy uczeń, który zgadza się wykonać
cztery kroki na drodze do wolontariatu: życzliwości, bezinteresownej
pomocy, systematycznej pracy oraz wstydu za zło. W szkolnym wolontariacie, Klubach Ośmiu, pracują dziewczęta i chłopcy w wieku
od 9 do 19 lat, uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Jeden Klub skupia dowolną liczbę uczniów, nie mniejszą jednak niż
osiem. Nowych członków pozyskuje się dzięki organizowanym spotkaniom informacyjnym lub szkoleniom. Tam, gdzie Klub już istnieje, najlepszą reklamę wolontariatowi robi jego działalność. Popularyzowaniu
młodzieżowego wolontariatu służy również doroczny Konkurs „Ośmiu
Wspaniałych”.
W zależności od zaangażowania i osobistych chęci, uczeń może być
szeregowym członkiem, lub wziąć na siebie większą odpowiedzialność.
Warto zachęcać młodego człowieka, aby nabrawszy doświadczenia,
nie bał się podjąć kierowania działalnością Klubu – jako Gospodarz.
Jeśli tylko Opiekun dostrzega, że wolontariusz identyfikuje się z misją
Fundacji i poważnie wypełnia swoje obowiązki, powinien zaprosić go
do grupy instruktorów odpowiedzialnych i współorganizujących pracę
Klubów, czyli do Kapituły. Bywa, że wolontariusz kończy szkołę, potem
studia i podejmuje pracę nauczyciela, a wówczas staje się opiekunem
Klubu w szkole, do której sam kiedyś chodził.
Warto pamiętać o tym, że młodzież podejmuje decyzję o wolontariacie z różnych powodów. Jest ważne, aby Opiekun potrafił nie tylko
rozpoznać motywy, lecz także umiał nad nimi pracować.
W wewnętrzne motywy przeradza się pragnienie, by zrobić coś
pożytecznego, być potrzebnym lub spłacić długu za dobro, które się
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otrzymuje. Często motywuje ochotnika chęć utrzymywania kontaktu
z rówieśnikami i nawiązywania nowych, ciekawych znajomości. Jako
powód zainteresowania wolontariatem uczniowie podają także zamiar
zdobycia umiejętności oraz doświadczeń życiowych i zawodowych.
Niektórzy kierują się również pobudkami religijnymi. Myślący w ten
sposób uczeń może uważać pomoc osobom potrzebującym za swój
moralny obowiązek, a czynienie czegoś dobrego, społecznie ważnego
i potrzebnego za swoją życiową misję. Chce mieć przekonanie, że to,
co robi, jest niezbędne.
Inaczej dzieje się w przypadku, gdy klubowicz kieruje się względami zewnętrznymi, np. przymusem wypełnienia obowiązku szkolnego,
modą na wolontariat, chęcią spędzania przyjemnie czasu z przyjaciółmi. Działalność ponadobowiązkowa wiąże się wtedy dla niego ze ściśle określonymi korzyściami, takimi jak zaliczenie danego przedmiotu,
interesujący wpis do CV lub zdobycie popularności wśród kolegów.
Nierzadko w pierwszym okresie aktywności w Klubie wolontariuszowi przyświecają pobudki zewnętrzne. Po pewnym czasie jednak
zmienia się jego hierarchia wartości i zaczyna dominować motywacja wewnętrzna. Przestaje traktować swoje zajęcie jako ciekawą formę
spędzenia wolnego czasu, a zaczyna myśleć o podopiecznych i tym,
co może dla nich zrobić. W takim świetle każda motywacja, nawet
pozornie powierzchowna, jawi się jako pozytywna. Prowadzi bowiem
ku pomocy drugiemu człowiekowi, a prospołeczne przedsięwzięcia
wzmacniają w uczniu wiele pożądanych cech charakteru oraz inspirują
klasowych i szkolnych kolegów do pozytywnego myślenia i działania,
ucząc ich postawy altruistycznej.
Motywowanie wolontariuszy opiera się na ich umiejętnym wspieraniu przez Opiekuna oraz rozpoznaniu potrzeb i źródeł motywacji
ucznia. Wolontariat to trudne wyzwanie, wymagające od młodzieży
samozaparcia i wielu wyrzeczeń. Początkowo wolontariusze mają wiele zapału do pracy, po pewnym czasie jednak – przez to, że brakuje im
wytrwałości – zaczynają odczuwać zniechęcenie. Mówią nawet o wypaleniu. Dobrze jest, jeśli w takim momencie Opiekun wkroczy do akcji. Sprawdza się zazwyczaj następujący schemat działania:
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OPIEKUN dokonuje OCENY
z czego wynika znużenie psychiczne wolontariusza?





PRZEPRACOWANIE

NIEDOBÓR MOTYWACJI





OPIEKUN podejmuje ŚRODKI ZARADCZE
Odciąża ucznia od zobowiązań
klubowych

Stara się stworzyć odpowiednie
warunki do wypełnienia
powierzonych obowiązków

Ustala przyczynę znużenia
niewspółmiernego do podjętych
zadań

Umożliwia uczniowi
wykazanie się pomysłowością
i przedsiębiorczością
Uwzględnia opinie i propozycje
ucznia
Nagradza sukcesy ucznia, nawet
najmniejsze

Przy niedoborze motywacji droga naprawcza jest dłuższa i bardziej
skomplikowana. Należy działać tak, by podopieczny nie tracił poczucia, że jest doceniany, a jego aktywność potrzebna.
W walce ze zniechęceniem członków Klubu do pracy dobre efekty
przynosi budowanie poczucia tożsamości klubowicza. Uwzględnianie
zdania i opinii młodzieży przy podejmowaniu ważkich klubowych decyzji wzmacnia poczucie ich wpływu na los wspólnoty klubowej. Przyczynia się do zwiększenia identyfikacji wolontariusza z Klubem, a tym
samym do odpowiedzialności za wspólną misję.
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Dobry kontakt z wychowankami pozwala Opiekunowi znaleźć atrakcyjne formy ich nagradzania. Nie można się ograniczyć do okazjonalnego dziękowania, ale należy konsekwentne podkreślać dostrzegane
starania. Warto wyrabiać w młodych ludzi przekonanie, że podejmując bezinteresowne działania, robią coś obiektywnie istotnego. Coś,
o czym warto mówić i co warto pokazywać.
Uznanie można wyrazić poprzez dyplomy lub odznaki najlepszego
wolontariusza wręczane na forum Klubu, a nawet całej szkoły. Informację o działaniach wolontariuszy warto zamieścić w lokalnej gazetce lub w serwisach społecznościowych. Listę zasłużonych osób można wyeksponować w widocznym miejscu w szkole. Wspaniałą okazję
do uhonorowania klubowiczów daje Międzynarodowy Dzień Wolontariatu, obchodzony 5 grudnia. Od kilku lat, pod koniec roku szkolnego,
organizuje się także wyjątkowy piknik. Dzień bez lekcji, wypełniony
za to zabawami, konkursami i tańcami, jest ciekawym sposobem podziękowania młodzieży za jej całoroczną bezinteresowną pracę.
Wolontariusze pracujący wedle zasad ideowych Klubu identyfikują
się z przesłaniem wyrażonym apelami:
„Powiększaj obszar dobra wokół siebie”
„Przekazuj dalej dobro otrzymane od innych ludzi”.
Relacje między członkami Klubu mają za podstawę życzliwość właściwą dla osób, które żywią do siebie zaufanie i mogą na sobie polegać
w każdej sytuacji. Toteż ważnym obowiązkiem członków Klubu jest
pielęgnowanie przyjaźni, unikanie konfliktów, które wyzwalałaby niechęć czy agresję.

Gospodarze Klubów Ośmiu
Bezpośrednią działalnością Klubów kieruje dwóch Gospodarzy, wybieranych spośród wszystkich wolontariuszy, na zasadzie konsensusu,
na roczną kadencję. Przy braku zgody co do osób, które nadawałyby się do pełnienia tej roli, może je wskazać Opiekun Klubu. Powinni
to być członkowie najaktywniejsi, wykazujący zdolności przywódcze,
potrafiący skutecznie pokierować rówieśnikami. I tacy, którzy działalność wolontarystyczną podjęli na drodze świadomej decyzji.
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Regulamin Klubów przewiduje, że Gospodarzami są dziewczyna i chłopiec.
Zdarza się jednak, że w Klubie przeważają chłopcy lub dziewczęta, co może
wynikać z charakteru szkoły. W oczywisty sposób funkcję tę obejmują
wówczas dwie dziewczynki lub dwaj chłopcy.

Wyboru odpowiednich osób nie wolno pozostawiać przypadkowi
– ze względu na specyfikę pracy wolontariackiej. Spotykanie się z różnymi osobami i ich problemami może wywoływać kłopotliwe pytania
i stawiać w krępujących sytuacjach. Nie o wszystkich trudnościach
bądź wątpliwościach będzie miała odwagę szczerze otwarcie rozmawiać z chłopcem Gospodarzem dziewczynka klubowiczka. I odwrotnie.
Z tego względu warto zadbać o to, aby w miarę możliwości Gospodarzami zostali jednak dziewczyna i chłopiec. Z całą pewnością wpływa
to pozytywnie na atmosferę w Klubie i poczucie równości członków
oraz ułatwia wywiązywanie się z podejmowanych zobowiązań.
Gospodarze realizują we współpracy z Opiekunem swoje zadania:
koordynują działania wolontariuszy i realizację planu pracy oraz organizują comiesięczne spotkania wszystkich członków Klubu. Spotkania
są urządzane, aby dzielić się pomysłami, doświadczeniami i problemami, a także łagodzić konflikty. Ponadto Gospodarze przyjmują sprawozdania koleżanek i kolegów dotyczące ich aktywności oraz reprezentują Klub w szkole.
Uczniowie wybierają również spośród siebie Sekretarza. Dokumentuje on działalność Klubu: robi zdjęcia, pisze komentarze i reportaże
o podjętych inicjatywach.
Jeśli z jakichś powodów Klub nie ma w danym momencie dorosłego
Opiekuna, wszystkie obowiązki przejmują Gospodarze. Należy jednak
mieć na uwadze, że taki stan rzeczy nie może trwać zbyt długo, ponieważ bardzo obciąża młodzież i stoi w sprzeczności z właściwą ich
rolą w Klubie.

Opiekunowie Klubów Ośmiu
Opiekun jest sercem Klubu. To on wskazuje kierunek pracy Klubu
i jego członków. To on modeluje i wyznacza tempo i natężenie prac.
Wolontariusze potrzebują pomocy w poznawaniu swoich możliwości, podejmowaniu decyzji, rozwiązywaniu problemów i nabywaniu
umiejętności społecznych. Opiekun wspiera ich w odkrywaniu drzemiącego w nich potencjału i rozwijaniu zdolności niezbędnych w pra-
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cy wolontariackiej. Koordynuje działania Klubu, nadzoruje wykonanie
zadań całego zespołu i poszczególnych członków. Służy dobrą radą
oraz, co ważne, zachęca i motywuje do działania. Organizuje – a często także sam prowadzi – szkolenia dla wychowanków.
Opiekunami Klubów zostają nauczyciele, pedagodzy lub psychologowie szkolni, a w bursach wychowawcy. Do pełnienia tej funkcji
zgłaszają się sami albo wskazuje ich dyrekcja szkoły bądź placówki
oświatowej. Bez względu jednak na sposób, w jaki zostali powołani,
powinni dokładnie zapoznać się z założeniami metody wychowawczej
Wychowanie przez pracę i pomoc słabszym.
Opiekun Klubu powinien z dużą cierpliwością i szacunkiem odnosić
się do wolontariuszy, by rozumieć popełniane przez nich błędy i niewiedzę płynącą z braku doświadczenia. Trafną charakterystykę sformułował ksiądz Marek Dziewiecki. Pisze on o wzrocowym Opiekunie tak:
„potrafi empatycznie wczuwać się w subiektywny świat myśli
i przeżyć swoich uczniów, gdyż jest na tyle świadomy samego
siebie, że nie grozi mu ani mylenie swojego świata ze światem
wychowanków, ani lęk w konfrontacji z ich rzeczywistością.
Jest też asertywny, czyli potrafi w sposób bezpośredni, szczery
i w życzliwej formie komunikować własne myśli i przeżycia, gdy
tylko potrzebują tego wychowankowie. Jest też bezwzględnie
dyskretny i ułatwia uczniom ufne otwarcie się przed nim
z własnymi problemami. Taki pedagog troszczy się nie tylko
o pozytywne więzi z wychowankami, ale również o przyjazne
więzi z innymi wychowawcami. Wynika to nie tylko z jego
troski o skuteczność oddziaływań wychowawczych, ale przede
wszystkim z jego tożsamości, czyli sposobu bycia w tym
świecie” [3].
Opiekun Klubu musi więc uświadamiać sobie znaczenie swojej roli.
Marian Nowak pisze, że sensem i istotą odpowiedzialności pedagogicznej jest właściwe prowadzenie podopiecznych. Wychowawca
ma nie tylko stwarzać przestrzeń i troszczyć się o to, aby młodzi ludzie
sami byli odpowiedzialni, lecz także stawiać przed nimi nowe zadania,
dzięki którym będą dalej się rozwijać [4].
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Jak pamiętamy, celem opisywana metoda wychowawcza ma za cel
przygotowanie wolontariuszy do odpowiedzialnego wejścia w dorosłe życie. Drogę do osiągnięcia tego celu stanowi zaś zaangażowanie
woluntarystyczne młodzieży. Nie da się uniknąć poddania go regułom
sprawozdawczym. Wolontariusz posługuje się więc indeksem, czyli formą dzienniczka, wpisując do niego planowane zadania oraz miejsce ich
wykonywania. Opiekun Klubu lub pracownik placówki, z którą wolontariusz współpracował, ocenia jego zaangażowanie i stopień wywiązania
się z powierzonych mu obowiązków. Zapisuje to w indeksie. Indywidualne spotkania Opiekuna z wolontariuszami służą do omówienia stylu
pracy ucznia. Dają też okazję, by delikatnie egzekwować systematyczne
wywiązywanie się z zaplanowanych wcześniej zobowiązań.
Systematyczne prowadzenie indeksu przez wolontariusza pomaga
Opiekunowi w podsumowaniu jego pracy na koniec roku szkolnego.
Warto pamiętać, że liczy się tu nie ilość podejmowanych zadań, lecz
ich jakość.
Opiekun nie powinien rezygnować z indywidualnych rozmów z wolontariuszami. Młodzież niezmiernie potrzebuje osobistego kontaktu
i rozmowy z osobą, którą obdarza zaufaniem. Jeśli brak czasu zupełnie
nie pozwala na kontakt osobisty jeden na jeden, organizujmy dyskusje
w grupach. Daje to obu stronom cenne możliwości. Wolontariuszowi –
opowiedzenia o swoich problemach i różnego rodzaju wątpliwościach,
a Opiekunowi – lepszego poznania i zrozumienia podopiecznych.

Wsparcie Opiekunów Klubów Ośmiu
Opieka nad Klubem wymaga ciągłego zaangażowania i dużej dyspozycyjności Opiekuna. Ilość obowiązków zawodowych plus podjęte
zobowiązania woluntarystyczne mogą prowadzić do nasilającego się
stresu, złego samopoczucia i wyczerpania psychicznego.
Wśród źródeł stresu można wskazać presję czasu, a także brak
wsparcia działań woluntarystycznych nauczyciela oraz brak chęci współpracy ze strony dyrekcji i innych nauczycieli w tym zakresie.
Nastawienie tych osób jest nie do przecenienia. Do dalszego wysiłku
zachęcają podziękowania adresowane do prowadzącego Klub, odczytane na zebraniu rady pedagogicznej, listy pochwalne i nagrody
od władz samorządowych, przyznawane na wniosek dyrekcji szkoły.
Liczy się też stworzenie przez dyrekcję szkoły odpowiednich warun-
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ków do urządzania spotkań wolontariatu, w szczególności udostępnianie sali i ułożenie planu lekcji tak, by dało się zapewnić regularność
tych spotkań.
Opiekun powinien pamiętać, że ma do pomocy Gospodarzy, a także doświadczonych wolontariuszy-instruktorów, których zadania obejmują organizowanie działalności Klubów. Istnieje też możliwość kontaktu osobistego,
telefonicznego lub mailowego z Opiekunami innych Klubów. Dane kontaktowe do Klubów w całej Polsce znajdują się na stronie internetowej Fundacji
(www.swiatnatak.pl).

O wiele łatwiej zmagać się z trudnościami, jeśli towarzyszy temu
świadomość, że można porozmawiać i wymienić doświadczenia z innymi osobami, które przeżywają podobne problemy.

Komunikacja między Opiekunem a wolontariuszami
Podstawą relacji w Klubie jest właściwa komunikacja między wolontariuszami oraz między wolontariuszami a Opiekunem. Stanowi ona
zasadniczy element wychowania, gdyż służy wspieraniu młodzieży
w pracy nad sobą.
W stosunku do wolontariusza bądź rozmówcą „na szóstkę”:





Mów językiem prostym.
Posługuj się konkretami.
Nawiązuj do doświadczeń wziętych z życia własnego lub wolontariuszy





Rozmawiaj otwarcie, bez dwuznaczności.
Mów delikatnie i taktownie.
Słuchaj rozmówcy.

O tych sposobach pisał cytowany już ksiądz Marek Dziewiecki [5].
Podkreślmy mocno, że Opiekun bezwzględnie powinien chcieć usłyszeć to, co młody człowiek ma mu do powiedzenia. Dopiero bowiem
takie zrozumienie pozwala nawiązać z podopiecznym głęboką relację
i przybliżyć się do tego, co stanowi ostateczny cel wychowania.
Podczas pierwszych zebrań Opiekun przedstawia uczniom ideę funkcjonowania Klubu oraz prawa i obowiązki wolontariusza. Poznaje ich
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upodobania i aspiracje oraz dowiaduje się, dlaczego włączyli się w tego
rodzaju działalność. Ułatwia mu to ustalanie na początku każdego roku
szkolnego planów pracy zarówno całego Klubu, jak i poszczególnych
osób. Te ostatnie ustala się zawsze stosownie do predyspozycji i zainteresowań danego wychowanka, po przeanalizowaniu razem z nim możliwych obszarów aktywności. Zainicjowany zostaje wtedy dialog, w którym obie strony uczą się niełatwej sztuki porozumiewania się.
Do zadań prowadzącego Klub należy organizowanie regularnych
spotkań grupowych i indywidualnych. Jest wskazane, by spotkania
Klubu odbywały się raz w tygodniu, a jeśli takiej częstotliwości nie
da się zapewnić, to koniecznie co najmniej raz w miesiącu. Ułatwia
to Opiekunowi sprawdzanie postępów wolontariuszy na bieżąco, zapoznawanie się z ich sukcesami i problemami.
Częstsze spotkania z wychowankami pozwalają Opiekunowi śledzić ich rozwój, eliminować złe zachowania, wzmacniać motywację
oraz odpowiednio reagować na trudne sytuacje. Rozmowy w cztery
oczy dają młodemu człowiekowi poczucie, że nie jest jednym z wielu,
ale że traktuje się go podmiotowo i że jego aktywność ma znaczenie.
W uporządkowaniu myśli i systematycznym omawianiu pracy przydaje
się omawiany wcześniej indeks.
Wzorem może być tu Aleksander Kamiński, druh „Kamyk”, który sam
do perfekcji opanował metodę osobistego rozwoju. Chcąc maksymalnie
wykorzystać czas, rozpisywał on swoje zadania na każdy dzień. Oprócz
codziennych czynności uwzględniał godziny poświęcone nauce, drużynie i doskonaleniu sprawności fizycznej. Wypróbowawszy ten system
na sobie, zalecał go podopiecznym i przekonywał do jego stosowania.
Jak wynika ze wspomnień, był słuchany i naśladowany przez młodzież. Ocena polegała
na wpisywaniu plusów i minusów przy konkretnych działaniach.

Od słów znacznie więcej znaczy to, co Opiekun sobą reprezentuje
i co przekazuje swoim zachowaniem. Opiekun, czy chce, czy nie chce,
jest dla wolontariuszy wzorem, który fascynuje i pociąga, i który oni
naśladują, czasami zupełnie bezwiednie. Wiarygodny staję się wówczas, gdy oczekując wiele od innych, najpierw wymaga od siebie. Niezmiennie pozostaje pierwszym wolontariuszem Klubu. Tym, który nie
kieruje jedynie pracą innych, ale też sam aktywnie w niej uczestniczy.
Swoją postawą uosabia wartości i ideały Klubu, przejmowane przez
wolontariuszy.
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Komunikacja między Opiekunem a rodzicami wolontariuszy
Pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami wolontariuszy są rodzice. Od ich współpracy z Opiekunem Klubu zależy kształtowanie właściwego stosunku młodych ludzi do uczestnictwa w życiu społecznym.
Wolontariat jest zobowiązaniem odpowiedzialnym i wymagającym,
toteż rodzice powinni wiedzieć nie tylko, na czym będzie polegała praca ich dzieci, lecz także jakie dokładnie zobowiązania przyjęli na siebie
i kto sprawuje nad nimi opiekę. Na początku każdego roku szkolnego Opiekun Klubu powinien zaprosić rodziców na wspólne spotkanie.
Umożliwi to wzajemne poznanie się i pozwoli Opiekunowi zaprezentować plany Klubu na nadchodzące dziesięć miesięcy. Rodzice powinni
uzyskać orientację w trzech obszarach:





W jakim zakresie i komu młodzież będzie pomagać.
Z jakimi problemami może się zetknąć.
Jakie korzyści może odnieść.

Stwarza to również doskonałą okazję do zaproszenia mam i tatów
do współpracy. Spotkanie może mieć charakter swobodny – rozmowy
przy kawie. Luźniejsza atmosfera ułatwi nawiązanie kontaktu. Wpłynie
korzystnie na relacje między Opiekunem a rodzicami, a tym samym
zachęci rodziców do aktywnego włączania się w działalność Klubu.
Ich pomoc w pracach i życiu Klubu będzie bezcenna. Mogą przecież piec ciasta na spotkania, przygotowywać fanty na loterie i zbiórki,
przewozić wolontariuszy lub rzeczy potrzebne przy realizacji projektów. Jeśli Klub przygotowuje wieczór wigilijny bądź bal integracyjny,
warto nakłaniać chętne osoby nie tylko do udziału w samym spotkaniu, lecz także do pomocy w jego organizacji. Rodzice, którzy połknęli
bakcyla pracy ochotniczej, sami stają się wolontariuszami z potrzeby serca. Zaczynają towarzyszyć własnym dzieciom w odwiedzinach
u podopiecznych.
Należy zadbać o regularność spotkań z rodzicami i stałość kontaktu
telefoniczno-mailowego. Zaangażowanie matek i ojców w pracę Klubu
korzystnie wpływa na ich relacje z nauczycielami oraz dyrekcją szkoły,
co przekłada się na klimat emocjonalny panujący w szkole. Ponadto
aktywność ta wzmacnia więź z dzieckiem i umacnia autorytet, to zaś
ma ogromne znaczenie wychowawcze.
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NAGRODY FUNDACJI „ŚWIAT NA TAK”
System nagród Fundacji „Świat na Tak” składa się z czterech filarów.
Są nimi:



Konkurs „Ośmiu Wspaniałych” – nagrody otrzymują młodzi wolontariusze, uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, wyróżniający się w działaniach wolontarystycznych.



Certyfikat „Szkoła Przyjazna wolontariatowi Fundacji «Świat na
Tak»” – wyróżnieniami są honorowane szkoły rozwijające wśród
uczniów idee bezinteresownej pracy na rzecz społeczeństwa.



„Złote pióro”– nagrody przypadają Opiekunom Klubów za wyróżniającą się pracę.



„Ambasadora Dobra” – tytuł otrzymują indywidualnie osoby,
które swoim nastawieniem i pracą mogą być stawiane za wzór
do naśladowania zarówno wolontariuszom, jak i ich Opiekunom.

Wyróżnienia dla wolontariuszy w konkursie
„Ośmiu Wspaniałych”
Pomysł Konkursu „Ośmiu Wspaniałych” narodził się w 1993 roku
jako swego rodzaju protest przeciw obrazowi młodzieży kreowanemu
wówczas przez media. Tytuły krzyczały: „Dziewiętnastolatek zabił”,
„Siedemnastolatek zgwałcił”, „Piętnastolatek ukradł”, „Jedenastolatek
znalazł się w izbie wytrzeźwień”. Nagminnie relacjonowane sytuacje
patologiczne, w których nastolatek postępuje wbrew prawu i zasadom
współżycia społecznego, kształtują obraz młodzieży. Wówczas my,
dorośli, zaczynamy wierzyć, że młodzież właśnie taka jest, a oni – wątpić, że może być inna.
Trzeba było zatem pokazać tych, którzy mają konstruktywną wizję
własnego życia, głowy pełne marzeń i ręce chętne do pracy. Oni pragną się rozwijać i twórczo przekształcać życie społeczne. Troszczą się
o swoją małą ojczyznę: klasę, szkołę, podwórko, osiedle. Chcą działać
wraz ze swymi rówieśnikami, przeciwstawiając się dewizie: „Zajmuj się
sobą, nie przejmuj się innymi”.
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„Ośmiu Wspaniałych” to idea, którą zweryfikowała sama młodzież. Kiedy przedstawiłam założenia Konkursu, spotkały się one ze sceptycyzmem
i niewiarą. Wkrótce okazało się jednak, że to właśnie młodzi ludzie przekonywali, by nie rezygnować z tego zamiaru, uzasadniając prośby tym,
że potrzebują wzorów do naśladowania i autorytetów, nie tylko wśród
dorosłych, lecz także – bądź przede wszystkim – wśród rówieśników.
Do Konkursu można zgłaszać grupy i osoby indywidualne wyróżniające się na polu bezinteresownego działania społecznego. Zgłoszenia indywidualne przyjmuje się w dwóch kategoriach: Ósemeczek, czyli dzieci
w wieku od 10 do 13 lat, oraz Ósemek, czyli młodzieży od 14 do 19 lat.
Każdą edycję Konkursu otwierają dwuetapowe eliminacje: na szczeblu lokalnym i ogólnopolskim. Ósemka wybrana w eliminacjach lokalnych bierze udział w wyborze ogólnopolskiej ósemki zwyczajnych
niezwyczajnych „Wspaniałych”. Wszyscy są wyjątkowi i potrzebni.
Potrzeby ich nagradzania dowodzi chociażby to, że pierwsza edycja
Konkursu okazała się zarazem ostatnią o zasięgu jedynie stołecznym.
Następne edycje odbyły się już również w innych miastach. Obecnie
Konkurs jest znany w 100 miejscowościach i ma sympatyków w gminach całej Polski.
Konkurs – tak jak wszystkie formy współzawodnictwa – uwzględnia
naturalną potrzebę uznania. Kończy go uroczysta Gala z rozdaniem
dyplomów i statuetek. Rzeźby wykonane ze srebra i bursztynu są wręczane „Wspaniałym” na poziomie ogólnopolskim, a nieco skromniejsze
odznaczenia, ze srebra, przypadają laureatom stołecznym. Na poziomie lokalnym panuje duża dowolność w zakresie nagradzania, zależy
to od budżetów samorządowych. Uroczystości – zarówno ogólnopolska, odbywająca się co roku w innym miejscu, jak i lokalne – zyskują
zawsze godną oprawę i towarzyszą im ciekawe imprezy oraz wspólne
zabawy. Każdą edycję dokumentuje się kroniką w postaci książki rozsyłanej do wszystkich Klubów, aby zaprezentować Polsce „Wspaniałych”, nasze wspólne dobro.
Jest ważne, aby finał Konkursu nie był końcem, lecz początkiem ich
działalności. Przypomina o tym ksiądz Bogusław Jankowski, laureat
pierwszej, warszawskiej edycji z 1994 roku:
„Z perspektywy czasu widać bardzo wiele wspaniałych
efektów Konkursu: promowanie dobra, postawy «wstyd
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za zło», upowszechnienie idei wolontariatu wśród młodzieży.
Jak o każdą cenną rzecz, tak też i o dobro w swoim życiu
trzeba zabiegać, rozwijając talenty i walcząc z przywarami.
Przed rzeszą laureatów Konkursu, armią ludzi liczącą po tych
dwudziestu pięciu latach zapewne ponad sto tysięcy osób,
stoi więc cały czas wyzwanie, co robić, by laur «Wspaniałego»
był wyróżnieniem nie tylko za to, co było przed odebraniem
zobowiązującego wyróżnienia, lecz także i przede wszystkim
mobilizacją do tego, co jest po nagrodzeniu.”

Certyfikat „Szkoła przyjazna wolontariatowi Fundacji
«Świat na Tak»”
Wolontariat młodzieżowy skupiony w Klubach Ośmiu tworzą zespoły pracujące w szkołach, domach kultury i innych placówkach oświatowo-kulturalnych. Bez pomocy i wsparcia nauczycieli oraz Opiekunów
działania młodych ludzi byłyby bardzo utrudnione, a nawet niemożliwe. Zadania, jakie stoją przed szkołą współpracującą z Fundacją „Świat
na Tak”, nie należą do łatwych. Ich realizacja przynosi jednak korzyści
wszystkim stronom: wolontariuszom, szkołom i Fundacji. Pomaga jej
bowiem w wypełnianiu misji.
W dowód uznania dla szkół szczególnie angażujących się we wspieranie szkolnego wolontariatu ustanowiono certyfikat. Jego nazwa
brzmi „Szkoła przyjazna wolontariatowi Fundacji «Świat na Tak»”.
Otrzymany certyfikat promuje daną szkołę jako placówkę, w której wychowanie stanowi ważny element procesu edukacji. Dla wielu rodziców
taka informacja ma duże znaczenie, czasem wręcz przesądza o wyborze szkoły, do której zapiszą dziecko. Omawiane wyróżnienie integruje nauczycieli oraz władze edukacyjne i samorządowe wokół dobrych
działań uczniów. Staje się więc powodem do chluby i szczególnym wyróżnieniem pośród innych nagród, jakie otrzymuje każda szkoła.
Odznaczenia trafiają do szkół, w których działanie Klubu charakteryzuje się trwałością i stabilnością. Koordynatorzy wojewódzcy i Opiekunowie Klubów Ośmiu przygotowali zasady i procedury przyznawania certyfikatu:
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Certyfikat jest przyznawany szkołom i innym placówkom, w których Kluby
Ośmiu działają przez co najmniej dwa lata.
Certyfikat jest przyznawany na okres czterech lat.
Certyfikat przyznaje Rada, w której skład wchodzi trzech przedstawicieli
koordynatorów wojewódzkich, prezes Fundacji „Świat na Tak” oraz dyrektor Biura Fundacji.
Rada rozpatruje wnioski podpisane przez opiekuna wolontariatu i zatwierdzone przez
odpowiedniego koordynatora regionalnego, który potwierdza ciągłość pracy Klubu.
Wnioski zawierające opis zadań programowych realizowanych przez Klub są składane
do Fundacji do 1 października każdego roku.
Wręczanie certyfikatów następuje na gali ogólnopolskiej, lub za pośrednictwem władz
samorządowych.

Fundacja stara się w szczególny sposób uhonorować długoletnich
Opiekunów Klubów. Występuje więc o przyznanie tym nauczycielom,
którzy opiekują się Klubami Ośmiu i je prowadzą od więcej niż dziesięciu lat, stosownej nagrody państwowej, mianowicie Medalu Komisji
Edukacji Narodowej, lub nagrody Prezydenta miasta stołecznego Warszawy.

„Złote Pióro”
Jest to najmłodsze wyróżnienie. Trafia ono do wieloletnich Opiekunów, którzy przez lata opiekują się Klubami Ośmiu, angażują się w realizację ogólnopolskich programów Fundacji i wspierają ją na miarę
możliwości. Uznanie dla nich za profesjonalizm działania i oddanie
młodzieży wyraża się wręczeniem gęsiego pióra ze złotą stalówką.
Symbolizuje ono zwycięstwo, takim piórem bowiem Ignacy Jan Paderewski 28 czerwca 1919 roku podpisał Traktat Wersalski. którego mocą
Polska wróciła po stu dwudziestu trzech latach na mapy świata.

Tytuł „Ambasadora Dobra”
W 2003 roku Fundacja „Świat na Tak” ogłosiła Społeczną Kampanię
na Rzecz Dobra Wspólnego. Miała ona za cele poprawę relacji międzyludzkich i humanizację życia społecznego. Przyznawany od tej pory
tytuł „Ambasadora Dobra” stanowi najwyższe wyróżnienie indywidualne przyznawane przez Fundację za ogólną postawę i działania pro
publico bono.
Osoba nim uhonorowana podejmuje zadania wolontarystyczne
na miarę swoich możliwości oraz zobowiązuje się do świadomego
przekazywania innym dobrych słów, gestów, obyczajów i zasad. Za-
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biega o lepszą jakość relacji między ludźmi i stara się wnosić dobro
w otaczający świat. Pomaga potrzebującym, a jej działaniu towarzyszą
życzliwość i radość z powodzenia innych. Przezwycięża trudności i nigdy się nie poddaje.
W Traktacie moralnym (1953) Czesław Miłosz apeluje do człowieka
dwudziestego wieku:
„Nie jesteś jednak tak bezwolny,
A choćbyś był jak kamień polny,
Lawina bieg od tego zmienia,
Po jakich toczy się kamieniach.
I, jak zwykł mawiać już ktoś inny,
Możesz, więc wpłyń na bieg lawiny.
Łagodź jej dzikość, okrucieństwo,
Do tego też potrzebne męstwo (…)
A więc pamiętaj – w trudną porę
Marzeń masz być ambasadorem.”
Młodzież potrzebuje wzorców do naśladowania i współczesnych
autorytetów, do których mogliby się odwołać – z którymi nawet chcieliby spotkać się i porozmawiać. Tytułem zostają uhonorowane osoby
wyjątkowe – tak w sensie działań, jak i postawy. Wśród Ambasadorów
Dobra były dotychczas osoby znane publicznie, ale także nikomu nieznane. Wszystkich łączyła chęć budowania lepszego świata i udowadniali to różnorodnymi staraniami.

Jeśli znajdziesz czas, z tych książek dowiesz się więcej:
Antoniak Krzysztof, Wiłkomirska Anna (red.), Program wychowawczy instytucji edukacyjnej. Tworzenie, struktura, przykłady. Wydawnictwo Akademickie
„Żak”, Warszawa 2001
Badziukiewicz Beata, Sałasiński Mirosław, Vademecum wychowawcy. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2005
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Banasiewicz-Tenerowicz Aleksandra, My – razem w społeczeństwie. Scenariusze zajęć dla uczniów szkół gimnazjalnych. Oficyna Wydawnicza „Impuls”,
Kraków 2008
Blagi Bob, Pracując razem. Podręcznik pomagający grupom w efektywniejszej
pracy. Fundusz Współpracy, Program PHARE „Dialog społeczny – NGOs”,
Warszawa 1994
Hartley Peter, Komunikacja w grupie. Wydawnictwo „Zysk i Spółka”, Poznań
2000
Hornby Garry, Hall Eric, Hall Carol, Nauczyciel wychowawca. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005
Kunowski Stefan, Podstawy współczesnej pedagogiki. Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 1993
Nassalski Olgierd, ks., MIC, Jak pracować nad charakterem. Księgarnia św. Jacka, Katowice 1989
Ochman Małgorzata, Jordan Paweł, Jak pracować z wolontariuszami. Biuro
Obsługi Inicjatyw Samopomocowych BORIS, Warszawa 1997
Śledzianowski Jan, ks. (red.), Wolontariat z pomocą rodzinie w walce z uzależnieniami, Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Wydziału Pedagogicznego Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, Kielce 2001
Święcicka Justyna, Ja i grupa. Trening dla uczniów. Difin SA, Warszawa 2010
Vopel Klaus W., Poradnik dla prowadzących grupy. Wydawnictwo „Jedność”,
Kielce 1999
Tegoż, Umiejętność współpracy w grupach. Zabawy i improwizacje. Część 2.
Wydawnictwo „Jedność”, Kielce 2002
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PRZYGOTOWANIE WOLONTARIUSZY KLUBÓW
OŚMIU DO PRACY W WOLONTARIACIE:
RÓŻNE TYPY SZKOLEŃ
POTRZEBA SZKOLENIA WOLONTARIUSZY
Praca ochotnicza obejmuje bardzo rożne obszary, a uczniowie
mają dużo dobrej woli i chęci do podejmowania tych działań. Na ogół
jednak brakuje im przygotowania, które pozwalało by bez niepokoju
i obciążenia psychicznego podjąć zaproponowane zadania. Wolontariat – jeśli ma spełnić swe zadanie wychowawcze – musi być źródłem
radości i satysfakcji, choć czasami również znużenia bądź zmęczenia
fizycznego. Praca wolontarystyczna ma uskrzydlać, stymulować rozwój intelektualny i osobowościowy, rozwijać wrażliwość i otwartość
na drugiego człowieka. To wszystko wymaga przygotowania młodzieży właściwego dla niej ze względu na wiek oraz możliwości emocjonalne i fizyczne.
Jest bardzo ważne, aby decyzja o wyborze wolontariatu jako swego
rodzaju postawy życiowej miała charakter świadomy i została dokonana samodzielnie. I aby wypływała z pobudek bezinteresownych.
Ta decyzja woli stanowi podstawę i niezbędny warunek wstąpienia
na drogę samowychowania, w czym ma pomóc służba na rzecz osób
słabszych i społeczeństwa. Właśnie dlatego tak wielką wagę przywiązujemy do udziału wolontariuszy w szkoleniach już od chwili, w której pojawia się u nich zainteresowanie wolontariatem. Szkolenia zostały tak pomyślane, że pomogą wolontariuszowi umiejętnie podjąć
pracę na każdym odcinku. Zaangażowanie w wolontariat wymaga też
ze strony wolontariusza wnikliwej refleksji nad sobą i swoimi możliwościami. Chodzi o to, by słabe strony własnego charakteru – dzięki
szkoleniom – przekuwać na mocne.
Poniżej przedstawiamy schemat szkoleń Fundacji „Świat na Tak”. Dla
wolontariuszy Klubów Ośmiu mają one charakter fakultatywny, a czasem obligatoryjny, o czym powinni pamiętać Opiekunowie Klubów.
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Szkolenia Fundacji „Świat na Tak” dla wolontariuszy Klubów Ośmiu





spotkanie wstępne
promujące wolontariat

szkolenia podstawowe
Kto jest adresatem?

kandydaci
na wolontariuszy

wolontariusze
Jakie mają zakresy tematyczne?
informacyjne*
psychologiczne medyczne





szkolenia formacyjne

szkolenia
profilowane

Jakie mają cele?
Kształtują osobowość
wolontariuszy.

Przygotowują
do pracy
z wybranymi grupami
podopiecznych.

Jak często się odbywają?
raz w miesiącu

w miarę potrzeb
Jakie są
kryteria doboru
uczestników?
wiekowe
zdrowotne

* Także dla uczniów zainteresowanych wolontariatem w szkołach, w których
istnieją już Kluby Ośmiu (zastępuje wówczas spotkanie wstępne promujące
wolontariat).
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Organizacja i zasady spotkania wstępnego
oraz szkolenia informacyjnego
Spotkanie wstępne promujące wolontariat organizuje się dla zainteresowanych taką formą działalności uczniów szkół podstawowych
i ponadpodstawowych, w których jeszcze nie istnieje Klub Ośmiu. Odbywa się ono z inicjatywy samej młodzieży, która chce założyć Klub,
lub nauczyciela planującego powołanie Klubu w szkole.
Podczas spotkania wstępnego warto przeprowadzić szkolenie informacyjne, zapoznające uczestników z ogólnymi zasadami działania wolontariatu i jego historią. Następnie trenerzy w toku warsztatów inter
aktywnych pomagają uczniom rozpoznać predyspozycje i umiejętności
pomocne w pracy woluntarystycznej. Podczas tego samego spotkania
uczniowie dowiadują się, jak trzeba komunikować się z różnymi grupami
osób, do których jest kierowana pomoc. Na wstępnym spotkaniu objaśnia się reguły działania Klubów Ośmiu Fundacji „Świat na Tak”.
Takie wprowadzenie jest przeznaczone przede wszystkim dla potencjalnych ochotników z nowego rocznika. Większość z nich nie zetknęła się wcześniej z wolontariatem lub kojarzy go jedynie ze zbiórkami pieniędzy w ramach akcji. Nie tylko zdobywają oni wówczas
informacje o wolontariacie, lecz także dowiadują się, że aktywność
taką podjęły już ich koleżanki i koledzy. Rówieśnicy zaś stanowią dla
uczniów ważną grupę odniesienia. Koledzy stają się swoistymi autorytetami i to pod ich wpływem uczniowie podejmują wiele decyzji.
Z doświadczeń fundacyjnych wynika, że po spotkaniu wstępnym lub
równoważnym szkoleniu informacyjnym w istniejącym Klubie przybywa wielu nowych członków. Jeśli w szkole nie było Klubu, znajdują się
chętni, by go powołać.
Spotkania wstępne wraz ze szkoleniem informacyjnym warto organizować zarówno na początku roku szkolnego, jak i po feriach zimowych. Uczniowie, obserwując wolontarystyczną pracę kolegów, z czasem również decydują się zostać wolontariuszami.
Należy zadbać o to, aby w szkoleniu informacyjnym uczestniczyli również
starsi stażem klubowicze i aby miało ono charakter informacyjno-integracyjny. Sprzyja to budowaniu motywacji pod wpływem pierwszego wrażenia. W trakcie zebrania nowi zainteresowani podejmą ostateczną decyzję,
czy włączą się aktywnie w działalność wolontariacką. Mają okazję poznać
bardziej doświadczonych kolegów i od razu – inspirując się ich wyborami – pomyśleć
o miejscu najbardziej odpowiednim dla siebie.
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Jest istotne, aby działania młodzieży umieścić w kontekście programu wychowawczego Wychowanie przez pracę i pomoc słabszym. Kluby
Ośmiu działające w ramach Fundacji „Świat na Tak” – a jest ich w kraju
trzysta sześćdziesiąt i skupiają kilka tysięcy wolontariuszy – pomagają młodzieży pracować w wolontariacie systematycznie, nie akcyjnie.
Na tę formę pracy należy bardzo mocno zwracać uwagę już podczas
spotkania wstępnego. Warto też podczas spotkania informacyjnego zachęcać młodzież do refleksji nad osobistym przygotowaniem do pracy
ochotniczej. Jak pamiętamy, droga do tej zaszczytnej służby wymaga
wykonania czterech kroków: trzeba nastawić się życzliwie do ludzi, żywić chęć bezinteresownego działania, być gotowym do systematycznej
pracy oraz odpowiedzialnym za własne czyny, w tym błędy (zgodnie
z zasadą zdrowego wstydu). Należy potencjalnym ochotnikom uzmysłowić fundamentalne założenie, że działalność w Klubie jest konsekwentną pracą, a wolontariat w tej formie – życiową postawą.
Prowadzący spotkanie wstępne powinien także omówić sprawy organizacyjne, m.in. zapoznać uczniów z procedurą zakładania Klubu.
Pomoże im to zrozumieć, w jaki sposób podopieczni go współtworzą
wraz z Opiekunem i innymi pracownikami szkoły, jakie obowiązki mają
poszczególni członkowie, w tym Gospodarze i Sekretarz, a także jakie
prawa oraz formy wsparcia im przysługują.

Konspekt spotkania wstępnego/szkolenia informacyjnego
Temat

Wolontariat – co to i po co?
Zasady pracy szkolnych Klubów Ośmiu Fundacji
„Świat na Tak”

Cele

 przybliżenie




w skrócie historii działań filantropijnych i wolontarystycznych na świecie
i w Polsce
uświadomienie wartości wolontariatu i prezentacja możliwych miejsc aktywności
przekazanie informacji o szkolnych Klubach
Ośmiu
zachęcenie do założenia we własnej szkole/
placówce oświatowej Klubie Ośmiu i do aktywnego udziału w nim
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Osoba prowadząca

pracownik Fundacji „Świat na Tak” lub wolontariusze Klubu Ośmiu z innej szkoły/placówki, osoba dorosła będąca wcześniej wolontariuszem Fundacji

Czas trwania

jedna lub dwie godziny lekcyjne w zależności
od potrzeb danej grupy uczniów, ich wieku i stopnia zainteresowania przedstawianymi informacjami

Pomoce

Fakultatywnie można wykorzystać filmy „Podaj
dalej” oraz „Krótka historia dobroczynności”. Filmy te są sprawdzonymi pomocami, które znakomicie przybliżają młodzieży ideę bezinteresownej
pomocy.

Organizacja szkolenia podstawowego
W szkołach, w których zawiązano już Klub Ośmiu i działa młodzieżowy wolontariat, nie organizuje się spotkań wstępnych, lecz szkolenia
podstawowe: psychologiczne, medyczne i prawne. Przygotowują one
wolontariuszy do pracy zarówno pod względem merytorycznym, jak
i osobowościowym. Zajęcia te układają się w cykl, który powinien rozpocząć się w jak najkrótszym czasie po spotkaniu wstępnym, promującym wolontariat. Odstępy między szkoleniami warto wyznaczyć stosunkowo krótkie, na przykład tygodniowe. Prowadzić szkolenia może
Opiekun Klubu, pracownik Fundacji lub zaproszony specjalista z danej dziedziny, na przykład ktoś z rodziców lub rodzeństwa uczniów.
Pomóc w tym mogą przedstawione poniżej przykładowe konspekty
szkoleń. Namawiamy do korzystania z tych propozycji według własnego uznania. Ze względu na zróżnicowanie wieku i potrzeb grup wolontariuszy nie podano czasu trwania poszczególnych ćwiczeń. Pozostawiamy to w gestii osób prowadzących zajęcia.

SZKOLENIE PSYCHOLOGICZNE
Szkolenia psychologiczne stanowią istotną część podstawowego
przygotowania młodych ludzi do pełnienia przez nich roli wolontariuszy. Dotyczą one trzech tematów:
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wyboru przez klubowicza rodzaju aktywności, w jaką będzie
chciał się zaangażować;



kształtowania u niego postawy szacunku i odpowiedzialności
wobec podopiecznego;



podstawowych umiejętności komunikacyjnych.

Wybór aktywności wolontarystycznej
Na spotkaniu wstępnym – szkoleniu informacyjnym zostają przedstawione ogólne wymagania, jakie stawia się wolontariuszom Klubów
Ośmiu. Młodzi ludzie mają więc okazję do pierwszej oceny własnych
zdolności i umiejętności. Dalsze szkolenia są pomocne w dokonaniu
świadomego wyboru aktywności, w którą uczeń się zaangażuje. Jest
to bardzo ważne, gdyż w wolontariacie mogą szukać swojego miejsca
osoby, które same wymagają wsparcia – ideowe i pełne dobrych chęci,
ale nadwrażliwe i słabo osadzone w realiach życia. Entuzjazm ma wielką wartość, niemniej nie wystarczy do tego, aby wytrwać w Klubie. Jeśli oczekiwania nie zostają poddane urealnieniu, zazwyczaj dochodzi
do tego, że słomiany zapał gaśnie, a obie strony, pomagający i podopieczny, doznają zawodu. Warto zawczasu uwrażliwić młodego człowieka na te zależności. Jeżeli powstrzyma się od – podejmowanej pod
wpływem emocji – decyzji o nawiązaniu kontaktu z drugim człowiekiem, to postąpi dojrzalej, niż gdyby wszedł w relację, a później odsunął się od osoby, która zaczęła już na nim polegać. Zwłaszcza że drugą
stroną relacji nierzadko jest ktoś, kogo w przeszłości zraniono.
Ochotnik wybiera rodzaj działalności wolontarystycznej w taki sposób, że zbiera jak największą ilość informacji o konkretnej formie wolontariatu i ocenia, czy realnie może on sprostać wymaganiom, jednocześnie nie zaniedbując dotychczasowych obowiązków szkolnych
i rodzinnych, a przy tym nie narażając swojego zdrowia – na przykład
nie nadwyrężając wzroku, nie obciążając kręgosłupa. Należy rozważyć
również wszystkie praktyczne szczegóły organizacyjne, takie jak choćby dojazdy do pracy.
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Konspekt spotkania z ćwiczeniami
Temat

Wybór aktywności wolontarystycznej

Cele

 rozpoznanie



przez uczniów własnych zdolności
i umiejętności oraz preferencji co do rodzaju przyszłej
pracy wolontarystycznej
przygotowanie klubowiczów do zbierania informacji
o podopiecznym i miejscu pracy
przygotowanie młodych ludzi do rozmowy w miejscu
potencjalnej pracy

Osoba
prowadząca

Opiekun Klubu, psycholog lub pedagog szkolny

Czas trwania

dwie godziny lekcyjne

Ćwiczenie 
Temat

Miejsca pracy wolontariuszy

Cel

zidentyfikowanie potencjalnych miejsc pracy wolontariuszy

Pomoce

tablica/duże arkusze papieru z zapisanymi pytaniami
do wolontariuszy, dotyczącymi wyboru aktywności wolontarystycznej (przedstawione w opisie ćwiczenia)
kartki papieru
kreda/flamastry
długopisy

Przebieg
ćwiczenia

Prowadzący wraz z uczestnikami zajęć tworzy listę instytucji i placówek, które współpracują z wolontariuszami
lub mogą potrzebować ich wsparcia. Pomysły zapisuje
na tablicy, dodając własne propozycje z uwzględnieniem specyfiki i potrzeb lokalnej społeczności. Pomocne
są tutaj informacje znalezione w Internecie oraz uzyskane od organizacji pozarządowych, w urzędach miasta
lub gminy, ośrodkach pomocy społecznej i parafiach.

Jako przykładowe miejsca pracy wolontariuszy można wskazać:
− szkoły, ogniska wychowawcze i świetlice resocjalizacyjne;
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− stowarzyszenia i fundacje, np. na rzecz osób niepełnosprawnych,
przewlekle chorych, ubogich lub bezdomnych; na rzecz ochrony
przyrody;
− szpitale i hospicja;
− zakłady i ośrodki pielęgnacyjno-opiekuńcze, opiekuńczo-lecznicze i rehabilitacyjne, np. domy pomocy społecznej, środowiskowe
domy samopomocy, domy dziecka, domy samotnych matek, domy
seniorów i domy pomocy osobom wychodzącym z uzależnień;
− domy kultury;
− schroniska dla zwierząt;
− kluby sportowe.

Ćwiczenie



Temat

Ja jako wolontariusz

Cel

rozpoznanie przez klubowiczów własnych zdolności i umiejętności oraz preferencji co do rodzaju przyszłej pracy wolontarystycznej

Przebieg
ćwiczenia

Opiekun odczytuje zapisane na tablicy pytania dotyczące
umiejętności i zdolności uczniów oraz ich doświadczeń,
preferencji i wyobrażeń na temat wolontariatu (spis poniżej;
osoba prowadząca może dodać do niego własne propozycje). Zaprasza uczestników zajęć najpierw do indywidualnej
pracy polegającej na przemyśleniu odpowiedzi i zapisaniu
ich na kartkach papieru, a potem do wspólnego przedyskutowania wniosków na forum grupy.

Przy wyborze aktywności wolontarystycznej każdy klubowicz musi
zadać sobie następujące pytania:
− Czy masz już doświadczenie jako wolontariusz? Jeśli nie, to co Cię
najbardziej pociąga w tego rodzaju działaniu? Czy jest coś, czego się obawiasz? Jeżeli tak, to co Ci się danej pracy najbardziej
podobało, co Cię do niej zachęcało i sprawiało, że czułeś z niej
satysfakcję? Co Cię do niej zniechęcało, co było dla Ciebie trudne
lub nieprzyjemne?
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− Czy masz jakieś pomysły lub wyobrażenia na temat swojego
udziału w wolontariacie, na przykład czy czujesz, że jest taki rodzaj pracy wolontarystycznej, który mógłbyś wykonywać albo
który – przynajmniej na razie – wykluczasz?
− Jakie są Twoje mocne strony? Jakie masz uzdolnienia i predyspozycje?
− Czym się interesujesz? Co lubisz robić?
− Czy łatwo nawiązujesz kontakt z innymi osobami? Czy jest Ci łatwiej pracować z jakąś konkretną grupą osób, np. w określonym
wieku, stanie zdrowia lub którejś płci? A może wolisz pracować
ze zwierzętami albo na łonie przyrody?
− Jakie obecnie masz obowiązki w domu i szkole? Ile czasu i wysiłku na nie poświęcasz? Czy planujesz podjęcie dodatkowych
zajęć? Czy pamiętasz o odpoczynku? Jak dużo czasu będziesz
mógł przeznaczyć na wolontariat?
Prowadzący zachęca młodych ludzi do bycia uczciwymi z samymi
sobą, do otwartego dzielenia się swoimi wątpliwościami i obawami.
Jest ważne, aby kierowali się własnym osądem oraz radą rodziców
i Opiekuna Klubu. To, w czym odnajduje się koleżanka lub kolega, dla
nich może okazać się zbyt obciążające, nużące bądź nie przynieść
od razu pożądanych efektów. Świadomość własnych emocji i oczekiwań wobec pracy wolontarystycznej pomoże im dokonać przemyślanego wyboru, a tylko taki wybór przyniesie pożytek i radość zarówno
im, jak i ich podopiecznym.
Klubowicze muszą przy tym uwzględnić wszystkie szczegóły planowanej działalności, choćby to, że pomoc rówieśnikom w odrabianiu lekcji może wymagać przygotowania dodatkowych materiałów
w domu; że odwiedziny chorych w szpitalu potrwają niekiedy dłużej,
niż początkowo zakładali; że praca w schronisku wymaga nie tylko
styczności ze zwierzętami, lecz także kontaktów z innymi ludźmi.
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Ćwiczenie



Temat

Zbieranie informacji o pracy wolontarystycznej

Cel

przygotowanie wolontariuszy do zbierania informacji o podopiecznym i miejscu pracy wolontarystycznej

Pomoce

tablica/duże arkusze papieru
kartki papieru
kreda/flamastry
długopisy

Przebieg
ćwiczenia

Prowadzący wraz z uczestnikami zajęć szuka odpowiedzi
na podane poniżej pytania dotyczące etapu zbierania informacji o potencjalnej pracy wolontarystycznej (pomocą mogą być
podane dalej wskazówki). Propozycje zapisuje na tablicy.

Zanim uczeń przystąpi do zbierania informacji o potencjalnej pracy
wolontarystycznej, powinien zadać sobie następujące pytania:
− Jaki jest cel zbierania informacji o podopiecznym i miejscu pracy
wolontariusza?
− Jakie informacje mogą być potrzebne, aby klubowicze mieli możliwie dobre rozeznanie w zadaniu, jakiego się podejmują?
− Od kogo można uzyskać potrzebne informacje?
− Jak przygotować się do spotkania dotyczącego wolontariatu?
Podstawowe
informacje
o podopiecznym
i miejscu pracy
wolontariusza

Kim jest osoba, której ma pomagać wolontariusz? Ile
ma ona lat, jaki jest jej stan zdrowia i sytuacja życiowa? Jakie ma upodobania i zainteresowania?
Czy z danym podopiecznym lub w danym miejscu pracował
już wcześniej wolontariusz? Co konkretnie powinien robić wolontariusz? Jakie są potrzeby i oczekiwania podopiecznego?
Jaki harmonogram i zwyczaje obowiązują w danej placówce, jaki jest rozkład dnia podopiecznego? Jak często klubowicz będzie pracował, w jakie dni i w jakich godzinach?
Gdzie ma być wykonywana praca? Czy zawsze w tym samym miejscu? Czy wyłącznie w pomieszczeniach, czy praca wymaga wychodzenia na zewnątrz?
Czy wolontariusz zostaje sam z osobą, której będzie pomagać? Czy jest ktoś, kogo wolontariusz może się poradzić
i na kogo może liczyć w trudniejszej sytuacji?
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Skąd brać informacje o wolontariacie?
Potrzebne informacje można uzyskać od samego podopiecznego
lub jego opiekunów, a w ośrodkach – od dyrektora, psychologa bądź
pedagoga. Wolontariusz pomagający w ośrodku powinien upewnić
się, że osoba, z którą rozmawia na temat warunków swojej pracy, jest
także tą osobą, która odpowiada za wolontariuszy i do której wolontariusz może zwrócić się o pomoc.
Jak przygotować się do spotkania dotyczącego wolontariatu
Należy uświadomić młodym ludziom, że na spotkanie to muszą się
wcześniej umówić i starannie do niego przygotować: zabrać notes
i długopis, zapisać pytania (nie oceniając, czy są one mądre lub oryginalne) oraz przemyśleć sposób zaprezentowania siebie jako wolontariusza Klubu Ośmiu. Dobrze, aby podczas rozmowy śmiało zadawali
dodatkowe pytania i rozwiewali wszelkie wątpliwości, jakie im się nasuną; aby sprawdzali, czy dobrze zrozumieli rozmówcę, i spisywali jego
odpowiedzi. Dzięki temu w razie niepewności będą mogli się zawsze
do tego zapisu odwołać, nie polegając jedynie na swojej pamięci.
Używanie notatnika mobilizuje wolontariusza do zadawania konkretnych pytań; drugą stronę zaś – do konkretnych odpowiedzi. Przybory
do pisania i kalendarz winny zresztą stale towarzyszyć klubowiczom,
gdyż przy różnych okazjach może wystąpić konieczność zapisania nowych terminów, ustaleń i pomysłów.
Podsumowanie. Do podjęcia świadomej decyzji o rozpoczęciu wolontariatu jest konieczne szczegółowe poznanie charakteru przyszłej pracy. Po przyjęciu na siebie zobowiązania trudno się
z niego wycofać, ponieważ podopieczny i jego otoczenie zaczęli już
liczyć na pomoc wolontariusza.
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Ćwiczenie



Temat

Przygotowanie klubowiczów do rozmowy z podopiecznymi
i innymi osobami odpowiedzialnymi za wolontariat

Cele

 przekazanie wolontariuszom wiedzy o zasadach dobrego wychowania i skutecznej komunikacji w kontekście
rozmów z podopiecznymi i innymi osobami odpowiedzialnymi za wolontariat

 rozwijanie umiejętności komunikacyjnych
Pomoce

tablica/duże arkusze papieru
kartki papieru
kreda/flamastry
długopisy

Przebieg
ćwiczenia

Wykład na temat zasad dobrego wychowania
Dyskusja przygotowująca do rozmów z podopiecznymi i innymi osobami, z którymi wolontariusze będą współpracować w ramach wolontariatu
Odgrywanie scenki – rozmowa telefoniczna wolontariusza
w celu umówienia się na spotkanie w miejscu potencjalnej
pracy wolontarystycznej
Odgrywanie scenki – spotkanie wolontariusza z dyrektorem
domu dziecka, służące uzyskaniu informacji o pracy wolontarystycznej w tym miejscu

Wykład na temat zasad dobrego wychowania
Po pierwsze, o znaczeniu dobrego wychowania. Prowadzący uświadamia wolontariuszom, że pozyskanie informacji i późniejsze ustalenia będą wymagały kontaktowania się z osobami od nich starszymi,
często zajmującymi kierownicze stanowiska. Jest więc ważne, aby wolontariusze nie zapomnieli o dobrych manierach. Decydują one o tym,
jakie pierwsze wrażenie wywieramy na innych. Ich przestrzeganie jest
odbierane jako oznaka szacunku i ułatwia wzajemne kontakty.
Po drugie, o podstawowych zasadach dobrego wychowania. Opiekun zapoznaje uczniów z podstawowymi zasadami dobrego wychowania, między innymi z regułami, jakie obowiązują podczas powitania
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tualnego przybycia na spotkanie, kulturalnego reagowania na – nawet
nieprzyjemne – zachowania rozmówcy, a także doboru stosownego
stroju.
Dyskusja przygotowująca do rozmów z podopiecznymi
i innymi osobami, z którymi wolontariusze będą współpracować
w ramach wolontariatu
Przygotowując uczestników zajęć do prowadzania rozmów o wolontariacie, prowadzący daje im możliwość wypowiedzenia swojego
zdania i wątpliwości na forum grupy. Dyskusja toczy się wokół przebiegu rozmów – telefonicznej i bezpośredniej – z osobami odpowiedzialnymi w danym ośrodku za wolontariat.
Rozmowa telefoniczna stanowi często pierwszy krok przy zbieraniu informacji o miejscu potencjalnej pracy klubowicza. Pomocny może się okazać uniwersalny schemat rozmowy. Zgodnie z nim wolontariusz kolejno:
− Wita się.
− Przedstawia się imieniem i nazwiskiem oraz informuje, kogo
reprezentuje (mówi na przykład: „Jestem wolontariuszem
Klubu Ośmiu Młodzieżowego Wolontariatu ze szkoły….”).
− Podaje cel, w jakim telefonuje.
− Pyta, z kim można rozmawiać w sprawie wolontariatu, i ustala,
czy osoba zapytana jest odpowiednim rozmówcą w tej
sprawie. Jeśli to zostanie potwierdzone, wolontariusz może
poprosić od razu o spotkanie; w przeciwnym razie – o kontakt
do właściwej osoby.
− Upewnia się, że podane mu i zanotowane termin, numer
telefonu i inne dane są prawidłowe; upewnia się również,
że sam zostawił potrzebne informacje na swój temat.
− Dziękuje za otrzymaną pomoc i zgodę na spotkanie.
− Żegna się w sposób uprzejmy.
Klubowiczów należy przygotować również na możliwy brak zainteresowania współpracą z wolontariuszami w ośrodku, do którego wykonają oni telefon. W takim wypadku będzie konieczne przemyślenie
innego miejsca pracy.
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W rozmowie bezpośredniej szereg szczegółów może rozstrzygnąć
o jej skuteczności. Prowadzący powinien uczulić uczestników zajęć
na te ważne detale. Tu też może przydać się schemat, zgodnie z którym wolontariusz kolejno:
− Wita się.
− Przedstawia się oraz informuje, że jest umówiony z daną
osobą, na daną godzinę. W przypadku późniejszego przybycia
na spotkanie przeprasza za spóźnienie i podaje jego przyczyny.
− Wskazuje na cel swojej wizyty i prezentuje się jako
wolontariusz Klubu Ośmiu (przy tym w kilku zdaniach
zarysowuje ideę i zasady pracy oraz rolę szkolnego Opiekuna
Klubu i patronatu Fundacji).
− Zadaje pytania związane z celem spotkania i zapisuje
najważniejsze informacje (może także poprosić rozmówcę,
aby dopowiedział to, co sam uważa za istotne,
a co wolontariusz mógł pominąć w swoich pytaniach).
− Uważnie słucha rozmówcy i rozwiewa jego wątpliwości
na bieżąco.
− Dzieli się swoimi wrażeniami (na przykład otwarcie wyraża
radość z jakiejś informacji lub uzewnętrznia obawy).
− Prosi o czas na zastanowienie się i skonsultowanie decyzji
z rodzicami oraz Opiekunem Klubu. Może zapytać, ile ma czasu
na odpowiedź, lub sam zaproponować termin jej dania.
− Upewnia się, czy o swojej decyzji powinien poinformować
obecnego rozmówcę i czy to z nim powinien ustalać
dalsze szczegóły dotyczące pracy, np. podpisanie umowy
o wolontariacie.
− Dziękuje za rozmowę i poświęcony czas.
− Żegna się w sposób uprzejmy.
Jest wskazane, aby uczestnicy zajęć zdawali sobie sprawę z tego,
że nie muszą, a nawet nie powinni podejmować decyzji o rozpoczęciu
pracy w danym miejscu pod presją czasu i pod wpływem emocji. War-
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to, by przemyśleli spokojnie wszystkie korzyści i koszty związane z wolontariatem, a także zasięgnęli opinii kogoś bardziej doświadczonego.
Zarówno oni sami, jak i przyszły podopieczny tylko na tym zyskają.
Rozmowa telefoniczna wolontariusza w celu umówienia się
na spotkanie w miejscu potencjalnej pracy wolontarystycznej
Po omówieniu teorii uczniowie mają możliwość przećwiczenia praktycznej umiejętności prowadzenia rozmowy na temat wolontariatu.
W zadaniu bierze udział dwóch uczniów. Jeden z nich odgrywa rolę
wolontariusza i telefonuje do domu opieki. Chce umówić się na spotkanie, aby zebrać informacje o wolontariacie w tym miejscu, rozważa
bowiem podjęcie tam pracy wolontariackiej. Drugi uczeń wciela się
w pracownika tego ośrodka. Prowadzący przypomina o wyrażeniach
kluczach: „Proszę”, „Zależy mi”, „To dla mnie ważne”, „Chciałbym wiedzieć jak najwięcej, żeby móc podjąć pracę zgodnie ze swoimi możliwościami i nikogo nie zawieść” itp.
Po odegraniu scenki osoby wcielające się w opisane role opowiadają, jak się czuły w swoich rolach:
− co im pomagało,
− co przeszkadzało,
− co zachęcało do kontynuowania rozmowy,
− co zniechęcało.
Swoimi wrażeniami dzielą się wszyscy uczestnicy zajęć wraz z Opiekunem, który ma za zadanie podkreślić, jakie były mocne strony
uczestników przedstawionej rozmowy.
Spotkanie wolontariusza z dyrektorem domu dziecka, służące
uzyskaniu informacji o pracy wolontarystycznej w tym miejscu
Tym razem dwóch uczniów jest zaproszonych do odegrania scenki,
w której wolontariusz przyjeżdża na spotkanie z dyrektorem placówki
opiekuńczej dla dzieci. Chce bowiem zebrać informacje na temat pracy w tym miejscu. Osoba odgrywająca rolę klubowicza ma za zadanie
odpowiednio zaprezentować się jako przedstawiciel „Ósemki”. Na początku grzecznie się przedstawia i dziękuje za poważne potraktowanie
i zgodę na dłuższą rozmowę. Następnie zadaje pytania i stara się zachęcić rozmówcę do udzielenia informacji. Może także poprosić o dopowiedzenie kwestii, które dotychczas były pomijane, a z punktu widzenia
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kuje za rozmowę i proponuje termin i sposób przekazania ostatecznej
decyzji o rezygnacji bądź podjęciu pracy wolontariackiej. Osoba grająca
dyrektora placówki odpowiada na pytania wolontariusza.
Po zakończeniu scenki biorący w niej udział dzielą się wrażeniami
i podsumowują uzyskane dane, wskazują też dane brakujące. Następnie prowadzący i pozostali uczestnicy zajęć omawiają scenkę. Ważne
jest zwrócenie uwagi na mocne i słabsze strony uczestników rozmowy.
Jeżeli czas pozwala, można zastosować rozbudowaną wersję opisanego ćwiczenia. Najpierw uczniowie odgrywają scenkę w parach, a następnie dwóch ochotników przedstawia drugą scenkę na ten sam temat (zmieniając jedynie osobę, z którą wolontariusz będzie rozmawiał,
na przykład na kierownika świetlicy środowiskowej) już na forum grupy.
Ćwiczenie omawia się wtedy podobnie jak w podstawowym wariancie.

Kształtowanie postawy szacunku i odpowiedzialności
wobec podopiecznych
Osoby, z którymi będą pracować wolontariusze, mogą być w różnym wieku. Mogą mieć lepszą lub gorszą kondycję fizyczną oraz psychiczną. Niemniej zarówno podopieczni, jak i wolontariusze mają
wspólną potrzebę – bezpieczeństwa i bliskich relacji. Należy uświadomić uczniom, że nic nie jest tak ważne jak to, aby ich podopieczni czuli
się w kontakcie z nimi bezpieczni i ważni. Stworzenie tej szczególnej
atmosfery zaufania to podstawowe zadanie klubowiczów. Nawet najbardziej atrakcyjny program wizyty nie zastąpi sympatii, troski i zrozumienia; zaniedbanie tych aspektów może zniweczyć każde, także
doskonale przygotowane spotkanie.
Najczęściej starania wolontariusza owocują obopólną przyjaźnią.
Dla podopiecznych staje się on ważną osobą, z którą łączy ich więź
emocjonalna. Sytuacja, gdy ochotnik rezygnuje ze swojego zadania,
jest bardzo trudna, rodzi rozczarowanie i ból obu stron. Warto uprzedzić młodych ludzi, że wprawdzie rezygnacja może okazać się konieczna z wielu powodów, takich jak nadmierne obciążenie obowiązkami, przeprowadzka, choroba lub osobiste problemy, jednak decyzji
nie powinni oni w takich wypadkach podejmować pochopnie. Natomiast gdy już rzeczywiście nie mogą kontynuować zobowiązania,
należy przekazać tę wiadomość w sposób delikatny i podjąć starania
o znalezienie zastępstwa.
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Konspekt spotkania
Temat

Kształtowanie postawy szacunku i odpowiedzialności wobec podopiecznych

Cele

 przekazanie klubowiczom wiedzy na temat tworzenia relacji opartej na zaufaniu
uczniom znaczenia postawy szacunku
i odpowiedzialności wobec podopiecznych oraz zgodnych z nią zachowań
przygotowanie wolontariuszy do rozstania się z podopiecznym

 uświadomienie

Osoba
prowadząca

Opiekun Klubu, psycholog lub pedagog szkolny

Czas trwania

dwie godziny lekcyjne

Ćwiczenie



Temat

Relacja oparta na zaufaniu

Cel

uświadomienie wolontariuszom znaczenia zaufania w relacji
z drugą osobą

Pomoce

instrukcja zachęcająca do przywołania wspomnień (przedstawiona w opisie ćwiczenia)
tablica/duże arkusze papieru
kreda/flamastry
długopisy

Przebieg
ćwiczenia

Prowadzący odczytuje poniższą instrukcję:
„Usiądź wygodnie, przymknij oczy. Chciałabym/chciałbym,
abyś przywołał miłe wspomnienie. Przypomnij sobie osobę, której ufałaś/ufałeś; w której obecności czułaś/czułeś
się dobrze – bezpiecznie; czułaś/czułeś, że jesteś dla niej
ważna/ważny. Może była to osoba, z którą spotykałaś/spotykałeś się wiele razy, a może była to osoba, którą widziałaś/widziałeś tylko jeden raz. Przypomnij sobie tę sytuację,
te sytuacje. Jaka ta osoba była: co mówiła, jak się zachowywała, co robiła. Co z tobą się wtedy działo – jak się zachowywałaś/zachowywałeś, co czułaś/czułeś? Pobądź chwilę
z tym wspomnieniem. Gdy powiem «Już», otworzysz oczy.
Na razie jednak pozostań z tym wspomnieniem.”
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Przebieg
ćwiczenia

Po kilku minutach Opiekun mówi „Już”. Uczestnicy zajęć
otwierają oczy. Najpierw w parach, a następnie na forum
grupy opowiadają o swoich wspomnieniach. Jest istotne,
aby skupiali się na obserwowalnych zachowaniach opisywanej osoby (jej gestach, słowach i czynach), a także własnych
uczuciach oraz zachowaniach. Nikt niczego nie ocenia, doceniana jest każda wypowiedź.
Prowadzący zwraca uwagę, że to, co robiły wspominane
osoby, zazwyczaj nie wymagało z ich strony nakładów finansowych, ale że kontakt z nimi dodawał energii do działania i nadal wiąże się z pozytywnymi uczuciami i zdarzeniami.
Korzystając z poniższych podpowiedzi, omawia z uczniami
relację z podopiecznymi:
– czym jest więź oparta na zaufaniu,
– od czego zależy,
– jakie są jej konsekwencje.
Wnioski prowadzący zapisuje na tablicy.

Czym jest relacja oparta na zaufaniu?
Relacja oparta na zaufaniu powstaje wtedy, gdy człowiek (dziecko, rówieśnik, senior, człowiek zdrowy lub chory) jest przekonany
o szczerości i przewidywalności zachowania drugiej osoby; gdy czuje,
że przynajmniej w pewnym stopniu bierze ona pod uwagę jego dobro,
w tym potrzeby emocjonalne.
Czy jest łatwo zbudować relację opartą na zaufaniu?
Niestety, łatwiej rodzi się brak zaufania niż zaufanie. Do pojawienia
się tego drugiego potrzeba wielu pozytywnych doświadczeń. W niektórych wypadkach, mimo że wolontariusz ma wszelkie cechy osoby
godnej zaufania, podopieczny potrzebuje więcej czasu, aby nawiązać
bezpieczną więź z klubowiczem. Ktoś, kto doświadczył rozczarowania
i został zraniony w relacjach z innymi, szczególnie z bliskimi osobami, nie od razu poczuje się swobodnie w kontakcie z wolontariuszem.
Może dłużej sprawdzać, czy rzeczywiście powinien zaufać młodemu
człowiekowi. Należy wtedy uzbroić się w cierpliwość.
Problem może polegać na braku wiary w siebie, w swoje siły – zarówno u wolontariusza, jak i u podopiecznego. Osoba, która nie ufa
sobie samej, trudniej ufa innym. Praca nad dostrzeganiem swoich po-
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zytywnych cech charakteru, nad docenianiem samego siebie jest tu
jedynym lekarstwem. Jeżeli uczestnicy zajęć ujawniają takie nastawienie, wolontariat stwarza sposobność do pracy nad sobą w tym zakresie: Okazje daje nawiązywanie kontaktu z drugim człowiekiem i działanie na jego korzyść. Znacząco pomagają także informacje zwrotne
oraz wsparcir ze strony innych klubowiczów i Opiekuna „Ósemki” podczas pracy formacyjnej. Natomiast jeżeli pewności siebie brakuje podopiecznemu, to wolontariusz, tworząc z nim przyjazną, pełną szacunku relację, wzmacnia jego wiarę w siebie i poczucie własnej wartości.
Dlaczego tworzenie z podopiecznym relacji opartej
na zaufaniu jest ważne?
Tylko taka więź sprawia, że spotkania przebiegają w autentycznej,
swobodnej i radosnej atmosferze. Gdy podopieczny ufa wolontariuszowi, czuje spokój i bezpieczeństwo. Wtedy może się psychicznie otworzyć, ujawnić swoje potrzeby i potencjał. Staje się aktywny i ma ochotę
współpracować. Druga osoba daje mu po prostu siłę do życia pełną
piersią – oczywiście w zakresie, który wyznacza jego wiek i kondycja.
Stan ten trwa także po spotkaniu z klubowiczem. Podopieczny wie, że
wolontariusz znów przyjdzie, że jest zawsze do niego dobrze nastawiony, że można na młodego człowieka liczyć, że na spotkania wpływ mają
obie strony i spotkania te wiążą się z przyjemnymi przeżyciami.
Jakie uczucia i myśli pojawiają się, gdy podopieczny
obdarza wolontariusza zaufaniem?
W rozmowie z uczestnikami zajęć osoba prowadząca może się odwołać do doświadczeń młodych ludzi w kontakcie z osobami, przy
których czuli się bezpieczni i ważni. Pyta ich, jak im się podoba zamieszczony poniżej wykaz odczuć towarzyszących zaufaniu („Ufam ci
i dzięki temu…”) i czy chcieliby coś do niego dodać w oparciu o własne
wspomnienia. Analogicznie Opiekun może omówić relację, w której
brakuje zaufania („Nie ufam Ci i dlatego…”).
„Ufam ci i dzięki temu…
…ci wierzę”.
…czuję się bezpiecznie”.
…czuję się swobodnie”.
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…mam nadzieję, że uda mi się zrealizować cele”.
…wyzwalasz moją inicjatywę”.
…wiem, co mam robić”.
…wiem, jak będzie, gdy się znów spotkamy”.
…chcę, aby nasze spotkania były kontynuowane”.
„Nie ufam ci i dlatego…
…ci nie wierzę”.
…nie czuję się bezpiecznie”.
…nie czuję się swobodnie”.
…czuję się zagubiony – nie wiem, co myśleć i co robić”.
…nie mam energii”.
…jestem bierny”.
…nie mam nadziei, że uda mi się zrealizować cele”.
…obawiam się naszych kolejnych spotkań, czuję do nich
niechęć”.
…nie wiem, czy chcę, aby nasze spotkania były kontynuowane”.
Co może zrobić wolontariusz, aby podopieczny mu zaufał?
Zaufanie buduje się etapami. W pierwszym etapie trzeba wypracować odpowiednią wewnętrzną postawę. Ma się ona przejawiać gotowością do zachowań i działań, które gwarantują traktowanie drugiej
osoby poważnie i z pełnym szacunkiem – „Bez względu na to, co się
dzieje i będzie działo, będę tę osobę traktować poważnie, biorąc odpowiedzialność za naszą relację”. Podstawą jest zatem postawa wolontariusza, jego całościowy stosunek do podopiecznego. Z niej wynikają
zachowania i działania świadczące o tym, że szanuje on innych ludzi.
Zachowania i działania wolontariusza

Szacunek i odpowiedzialność wobec
podopiecznego
Postawa to podstawa.
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Wprawdzie to, czy kogoś lubimy, na wielkie znaczenie, ale uczucia
żywione względem drugiej osoby nie wystarczają do tego, aby relacja
z nią okazała się trwała. Każdy dobra relacja opiera się na wzajemnym
szacunku i zaufaniu,. Obie strony czują się wtedy w niej ważne i mają
wpływ na jej jakość. Wymaga to traktowania drugiego człowieka jako
celu samego w sobie, nigdy zaś jako środka do celu. Nigdy – dotyczy
to nawet najbardziej wzniosłych celów. Co więcej, wymóg obowiązuje
nie ze względu na to, kim drugi człowiek jest, ale już przez sam ten
fakt, że jest on odrębną osobą.
Warto tu wspomnieć, że za jakość więzi odpowiadają obie zaangażowane w nią osoby. Z oczywistych względów Opiekun Klubu, nie mogąc
bezpośrednio oddziaływać na postępowanie podopiecznych, koncentruje się podczas szkoleń na odpowiedzialności, jaką za relację ponoszą
wolontariusze. Jednocześnie sygnalizuje wychowankom, że pozostała
część tej odpowiedzialności leży po stronie ich podopiecznych.

Ćwiczenie



Temat

Postawa wolontariusza ukierunkowana na budowanie relacji
opartej na zaufaniu

Cel

uświadomienie klubowiczom zachowań zgodnych z postawą szacunku i odpowiedzialności wobec podopiecznych

Pomoce

kartki papieru
długopisy/flamastry
tablica/duże arkusze papieru
kreda/flamastry

Przebieg
ćwiczenia

Prowadzący proponuje uczestnikom zajęć przemyślenie
w trzyosobowych zespołach kwestii:
– jaki wolontariusz powinien być,
– jak powinien się zachowywać i co robić, aby wzbudzić
zaufanie w podopiecznym,
– czego sami uczestnicy zajęć oczekiwaliby od wolontariusza, gdyby byli jego podopiecznymi.
Pomocą mogą służyć wnioski z poprzedniego ćwiczenia zapisane na tablicy.
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Przebieg
ćwiczenia

Wychodząc od tych refleksji i odwołując się do koncepcji
czterech kroków, które prowadzą do wolontariatu, uczniowie z Opiekunem układają i zapisują listę. Trafiają na nią cechy składające się na taką postawę, dzięki której klubowicz
staje się godny zaufania. Prowadzący powinien zwrócić
uwagę na to, aby pojawiły się tam takie elementy jak:
– odpowiedzialność i prawość,
– uważność na drugą osobę,
– dyskrecja i lojalność,
– dostępność,
– konsekwencja,
– kompetencja.

Odpowiedzialność i prawość
Wolontariusz jest prawdomówny i nie kłamie, nie daje obietnic bez
pokrycia. Szanuje wcześniejsze ustalenia z podopiecznym i przestrzega punktualności. Ma jasno sprecyzowany system wartości i postępuje
zgodnie z nim w każdej sytuacji. Jeżeli coś przyrzeka, dotrzymuje słowa; jeśli deklaruje bezinteresowną pomoc, to rzeczywiście ją wyświadcza. A gdy popełni błąd, przyzna się do niego sam, przeprosi i postara
się naprawić szkody.
Uważność na drugą osobę
Pomagający słucha uważnie podopiecznego i zwraca uwagę na jego
uczucia. Stara się go zrozumieć, wchodząc w jego położenie. Nigdy nie
rani go swoją oceną, na przykład komentarzem „Ty jesteś niezdara…”
albo „Chyba zgłupiałeś”. Chcąc wyrazić swoje niezadowolenie, odnosi
się do zachowań drugiej osoby, a nie jej cech charakteru („Nie lubię,
gdy skaczesz w czasie naszej gry w warcaby. To mi przeszkadza”). Nie
odreagowuje swojego złego humoru na podopiecznym, choć oczywiście może się podzielić refleksją na temat swojego – i tak zazwyczaj
widocznego – stanu („Dzisiaj jestem trochę smutny”, „Trudno mi się
skoncentrować na tej zabawie, może spróbujemy czegoś innego?”).
Warto podpowiedzieć młodym ludziom, że pozornie nieznaczące
szczegóły bywają przez drugą osobę odbierane jako ważne dowody
liczenia się z jej uczuciami. Z tego powodu nie jest bez znaczenia:
− mówienie do kogoś miłym głosem;
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− zwracanie się do rozmówcy w sposób, jaki on lubi i jaki wolontariusz z nim ustali, w szczególności nieużywanie imion i zdrobnień,
jakich dana osoba nie toleruje;
− pamiętanie o ważnych dla kogoś datach – akcentowanie tego bardziej odświętnym strojem, złożeniem życzeń lub ofiarowaniem
symbolicznego kwiatka, laurki bądź czekolady.
Te drobne gesty budują dobrą relację częstokroć w większym stopniu niż wielkie czyny.
Dyskrecja i lojalność
Klubowicz musi być osobą, której można się zwierzyć i powierzyć
swoje sekrety, z góry zakładając, że zachowa ona dyskrecję, nie zacznie plotkować ani nie opowie o podopiecznym bez jego zgody. Klubowicz to ktoś, kto reaguje na krzywdę, jaka się dzieje podopiecznemu, również na niesprawiedliwe słowa.
Dostępność
W ustalonych dniach i godzinach (a także, jeśli zostało to tak ustalone, w innych porach) wolontariusz jest do dyspozycji osoby, której
pomaga. Wówczas całą uwagę poświęca wyłącznie jej i jej sprawom.
Konsekwencja
Podopieczny wie, kiedy opiekujący się nim uczeń przyjdzie i jak długo zostanie. Wie ponadto, że jeśli klubowicz coś ustali, to swój plan
zrealizuje. Ma to szczególne znaczenie w kontakcie z dziećmi, osobami starszymi i wrażliwymi na wszelkie zmiany, gdyż dzięki przewidywalnemu zachowaniu drugiej strony zachowują one poczucie kontroli
i bezpieczeństwa, a jednocześnie wiedzą, czego się od nich oczekuje.
Kompetencja
Młody człowiek powinien poświecić czas na przygotowanie się do
obowiązków i podjąć wysiłek, aby mógł we właściwy sposób pomóc
podopiecznemu lub aby wiedział, do kogo zwrócić się o wsparcie. Na
przykład wolontariusz asystujący osobie z niepełnosprawnością ruchową powinien opanować umiejętność prowadzenia wózka.
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Ćwiczenie 
Temat

Rozstanie z podopiecznym

Cele

 uświadomienie uczestnikom zajęć różnych aspektów decyzji o rozstaniu się z podopiecznym

 przygotowanie uczniów do przekazania podopiecznemu
decyzji o rozstaniu

Pomoce

tablica/duże arkusze papieru
kreda/flamastry

Przebieg
ćwiczenia

wprowadzenie do tematu rozstawania się z podopiecznym
praca w grupach – omówienie emocji podopiecznego i wolontariusza w sytuacji rozstania
odgrywanie scenki – pożegnanie z podopiecznym

Rozstawanie się z podopiecznym – wprowadzenie
Bywają sytuacje, gdy klubowicz postanawia wycofać się z opieki
nad podopiecznym. Zdarza się to rzadko, ale życie pisze różne scenariusze. Przyczynami mogą być m.in. zły stan zdrowia pomagającego, zmiana jego sytuacji rodzinnej, przecenienie swoich sił bądź niemożność pogodzenia wolontariatu z obowiązkami szkolnymi lub domowymi.
Młody człowiek musi pamiętać, jaką decyzję podjął na samym początku wolontariatu. Wówczas postanawiał niezależnie od okoliczności trwać w postawie szacunku do osoby, której pomaga. Ze względu
na tę decyzję Opiekun nie może nagle zaniechać wizyt i uznać sprawę
za załatwioną. Podopieczni często znajdują się w trudnej sytuacji i mogli już wcześniej doświadczyć zranienia. Sposób, w jaki okazują przywiązanie wolontariuszowi, może on odebrać jako nieoczywisty. Nawet
jeśli podopieczni nie wydają się specjalnie związani z klubowiczem, nie
zachowują się w stosunku do niego szczególnie miło, nie wyróżniają
go czułymi gestami, nie oznacza to, że jego wizyty nic dla nich nie
znaczą albo że nie stał się on dla nich ważną postacią.
Zazwyczaj wycofanie się z wolontariatu jest sytuacją trudną również dla klubowicza i rodzi wiele emocji. Czasem chce on od tego uciec
i jak najszybciej zaprzestać kontaktowania się z podopiecznym. Unikanie
trudnego tematu nie służy jednak także samemu klubowiczowi. Prędzej
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czy później pojawią się u niego wyrzuty sumienia i negatywna ocena własnego zachowania. Warto oswoić młodych ludzi z możliwością wystąpienia takiej konieczności. To przygotowanie uodporni ich na lęk, który
podpowiada nieprzemyślane rozwiązania typu „byle szybciej i dalej”.
Emocje podopiecznego i wolontariusza w sytuacji rozstania
Prowadzący dzieli uczestników spotkania na dwie grupy. Pierwszy zespół ma zastanowić się nad tym, jakie uczucia mogą pojawić
się u podopiecznego, gdy dowie się, że klubowicz już nie będzie się
nim zajmował. Drugi rozważa, jakie uczucia mogą towarzyszyć uczniowi, który nie może kontynuować opieki nad podopiecznym. W każdej
z grup jedna osoba zapisuje pojawiające się refleksje.
Po skończonej pracy przedstawiciele zespołów omawiają rezultaty pracy z pozostałymi uczestnikami zajęć. Prowadzący dodaje własne
uwagi. Podkreśla również, że wolontariusz musi poszukać zastępstwa,
zanim powie podopiecznemu o tym, że nie może kontynuować już wizyt.
Pożegnanie z podopiecznym
Do scenki potrzebni są dwaj ochotnicy. Jeden odgrywa rolę podopiecznej – samotnej, starszej pani; drugi – wolontariusza, który na jakiś czas zawiesza wizyty u podopiecznej i musi ją o tym poinformować.
Jego sytuacja rodzinna zmieniła się i pomaga teraz więcej w domu,
np. zajmuje się młodszym bratem. Znalazł jednak zastępstwo. Miła
i solidna koleżanka chce dołączyć do Klubu.
Po odegraniu scenki osoby grające mówią o swoich odczuciach.
Wskazują na przykład, co konkretnie im pomagało złagodzić trudną
sytuację. Swoimi spostrzeżeniami dzielą się także prowadzący i pozostali uczestnicy zajęć.
W podsumowaniu Opiekun wypunktowuje najważniejsze treści, które pojawiły się podczas omawiania ćwiczenia. Zachęca wolontariuszy
do refleksji nad pytaniem, czy przyjęcie przez nich postawy szacunku
i odpowiedzialności – zobowiązującej ich do poważnego traktowania podopiecznych – przeszkadza im w odczuwaniu radości ze swojej
pracy. Podkreśla też, jak bardzo pomaga w kontakcie z drugim człowiekiem pogodne usposobienie. Argumentuje tym, że wiele trudnych
sytuacji daje się rozładować uśmiechem, żartem, pośmianiem się z siebie samego. Zgodnie z takim podejściem nawet przy trudnościach
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to uśmiechnąć się pobłażliwie i powiedzieć sobie: „Następnym razem
zrobię to lepiej”.
Opierając się na słowach ojca Leona Knabita, znanego benedyktyna,
można zaproponować wolontariuszom takie oto motto:
„Podejdź poważnie – uśmiechnij się”.

Zdjęcie reklamowe – torba z napisem wymyślonym przez ojca Leona Knabita:
„Z gębą jak cmentarz świata nie zbawisz”
(za zgodą Wydawnictwa Ojców Benedyktynów Tyniec).

Podstawowe umiejętności komunikacyjne
Komunikacja stanowi podstawę dobrego kontaktu i – co za tym
idzie – dobrej relacji między ludźmi. Jest to niepowtarzalny proces,
który łatwo ulega różnego rodzaju zakłóceniom wynikającymi z tzw.
barier komunikacyjnych. Bariery komunikacyjne biorą się między innymi ze zmęczenia, wybiórczego słuchania drugiej osoby, braku zrozumienia tego, co chce ktoś powiedzieć lub braku zainteresowania tymi
treściami. Ogromne znaczenie ma nie tylko to, co zostaje przekazane
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za pomocą słów, lecz także poziom komunikatów niewerbalnych, czyli
pozasłownych. Na poziomie tym lokuje się mowa ciała: ton głosu, postawa ciała, gesty i inne elementy.
Uświadomienie wolontariuszom tych podstawowych zasad komunikacyjnych pomoże im zarówno w lepszym porozumieniu się z podopiecznymi, jak i we właściwym wykonywaniu swojej pracy.

Konspekt spotkania z ćwiczeniami
Temat

Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych

Cele

 zapoznanie



wolontariuszy z podstawowymi zasadami
komunikacji
uświadomienie klubowiczom znaczenia empatii i cierpliwości w tworzeniu dobrych relacji z podopiecznymi
rozwijanie umiejętności komunikacyjnych

Osoba
prowadząca

Opiekun Klubu, psycholog lub pedagog szkolny

Czas trwania

jedna lub dwie godziny lekcyjne

Ćwiczenie



Temat

Podstawy komunikacji

Cel

zapoznanie wolontariuszy z podstawowymi zasadami komunikacji

Pomoce

tablica/duże arkusze papieru
kreda/flamastry

Przebieg
ćwiczenia

Opiekun przeprowadza dyskusję na temat komunikacji niewerbalnej:
jej elementów składowych,
zachowań przyczyniających się do dobrej komunikacji,
technik, które ją podtrzymują,
zachowań, które ją utrudniają.
Wnioski zapisuje na tablicy.
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Na komunikację niewerbalną składają się:
− postawa ciała,
− kontakt wzrokowy,
− wyraz twarzy,
− ton głosu,
− gesty.
Do dobrej komunikacji przyczyniają się:
− okazywanie zainteresowania przez zwrócenie się w stronę mówiącego;
− utrzymywanie kontaktu wzrokowego;
− zmiana wyrazu twarzy adekwatna do treści rozmowy, np. uniesienie brwi na znak zdziwienia lub niezrozumienia;
− inne sygnały niewerbalne świadczące o aktywnym słuchaniu, takie jak kiwanie głową i zmiana ułożenia ciała;
− mówienie w sposób wyraźny i odpowiednio głośny;
− skupienie na drugiej osobie i tym, co oraz jak mówi;
− nieprzerywanie rozmówcy, a jeśli się zdarzy przerwać – przeproszenie go za to;
− tolerowanie ciszy;
− trzymanie się jednego wątku rozmowy;
− zadawanie pytań, gdy wypowiedź drugiej osoby była niezrozumiała albo po to, by się upewnić, czy dobrze się ją zrozumiało;
− niezadawanie pytań ciągle, co tworzy atmosferę przesłuchania;
− uświadomienie sobie, że emocje i empatia są niezbędne, aby dobrze zrozumieć to, co chce przekazać rozmówca;
− stosowanie komunikatów „ja” (mówienie o sobie i swoich odczuciach, a nie o drugiej osobie);
− powstrzymywanie się od ocen;
− wyrażanie na bieżąco swoich odczuć.
Do technik podtrzymujących dobrą komunikację zaliczają się:
− bezpośrednie zwracanie się do rozmówcy, np.:
„Czułam, Aniu, że mnie słuchasz, bo patrzyłaś na mnie, byłaś
zwrócona w moją stronę, przysunęłaś się bliżej…”
zamiast
„Czułam, że Ania mnie słucha, bo patrzyła…”)

Jeśli chcesz, by w Twojej szkole powstał i działał Klub Ośmiu, zadzwoń lub napisz do nas!
tel. 22 629 35 75; e-mail: kluby@swiatnatak.pl; www.swiatnatak.pl

95
Poradnik dla Opiekunów Klubów Ośmiu Fundacji „Świat na Tak”

− odzwierciedlanie, czyli nazywanie tego, co druga osoba myśli
i czuje – nie tylko tego, o czym mówi ona wprost, lecz także tego,
co pokazuje swoim zachowaniem, np.:
„Widzę, że to wspomnienie budzi w tobie radość.”
„Kiedy to mówisz, w twoich oczach pojawiają się łzy.”
− parafrazowanie, czyli pokazanie, że rozumie się istotę tego, co mówi
rozmówca (przez wypowiedzenie tego innymi słowami), np.
„Jeżeli dobrze cię rozumiem, nie chciałabyś już tam wyjechać.”
„Chcesz powiedzieć, że nie jesteś zdecydowana, który sport wybrać.”
− docenienie drugiej osoby, np.
„Cieszę się, że chcesz się ze mną podzielić tym wspomnieniem.”
„Dziękuję, że znalazłaś czas na rozmowę.”
„Doceniam poważne potraktowanie mojej sprawy.”
− wskazywanie hierarchii poruszanych zagadnień, np.
„Która z tych spraw jest dla ciebie najważniejsza? ”
„Opisujesz wiele trudności, która wydaje ci się największa? ”
Jako zachowania, które utrudniają dobrą komunikację, można wskazać:
− stosowanie komunikatów „ty”, czyli mówienie o drugiej osobie,
a nie o sobie i swoich odczuciach);
− ocenianie;
− koncentrowanie się na własnych sprawach (zamiast na rozmowie
i rozmówcy) lub na tym, co chce się powiedzieć, w czasie gdy
mówi druga osoba;
− „polowanie” (nerwowe czekanie) na możliwość zabrania głosu,
gdy tylko nadarzy się okazja;
− słuchanie wybiórcze, wyłącznie interesujących fragmentów rozmowy, i ignorowanie reszty;
− zadawanie pytań nie na temat;
− przerywanie rozmówcy.
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Ćwiczenie



Temat

Spójna i niespójna komunikacja („Udaję, że słucham”)

Cel

uwrażliwienie na rolę spójności komunikacji werbalnej i niewerbalnej

Przebieg
ćwiczenia

odgrywanie scenki – rozmowa kolegów bez słuchania

Potrzebnych jest dwóch ochotników. Jeden z nich opowiada coś
drugiej osobie, np. treść widzianego ostatnio filmu (może być zmyślona). Druga osoba tylko udaje, że słucha. Werbalnie potwierdza, że jest
zainteresowana tym, co mówi koleżanka/kolega. Dopowiada bowiem
np. „To fantastyczne”, „Jakie to ciekawe”, „Naprawdę tak było? ”. Natomiast niewerbalnie – postawą ciała – wyraża zupełnie coś innego. Nie
patrzy rozmówcy w oczy, odwraca się, bawi telefonem komórkowym
lub macha do widowni.
Podsumowanie. Scenka ta obrazuje rolę spójności komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Jeśli mowa ciała będzie się różnić od treści słów,
osoba nie będzie wiarygodna. Warto zwrócić uwagę, że małe dzieci
są szczególnie wrażliwe na komunikaty pozawerbalne (mimikę, gesty,
postawę i ruchy ciała).

Ćwiczenie



Temat

Rysowanie ze słuchu

Cele

ukazanie różnicy między komunikacją jednokierunkową
a dwukierunkową
uwrażliwienie na znaczenie empatii w komunikacji

Pomoce

rysunek (w formie figur geometrycznych)
kartki papieru
flamastry

Przebieg
ćwiczenia

Opiekun daje wolontariuszowi, który się zgłosił, rysunek
złożony z figur geometrycznych. Ochotnik opisuje rysunek
swoim słuchaczom, którzy na tej podstawie mają go wykonać, bez możliwości zadawania pytań. Potem uczestnicy
ćwiczenia komentują jego przebieg.
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Przebieg
ćwiczenia

Po wykonaniu zadania można porównać rysunki. Wolontariusze rysujący ze słuchu opowiadają, co w instrukcji im
pomagało, co przeszkadzało, a jakich informacji im brakowało. Swoimi wrażeniami dzieli się także ochotnik. Wylicza,
co okazało się proste do przekazania słowami innym osobom, a co trudne.

Jednostronna komunikacja sprawia, że możliwość porozumienia się
i wzajemnego zrozumienia się ogranicza. Okazało się, że powyższe
zadanie daje się wykonać pod warunkiem, że osoba przekazująca instrukcję umie postawić się w roli słuchającego – osoby, która nie wie
tego, o czym mówi druga strona – i przekazać informacje w sposób
możliwie jasny i precyzyjny. Dotyczy to także tych danych, które mogły wydawać się oczywiste dla mówiącego. Empatyczne wczuwanie
się w sytuację innych osób oznacza wzięcie pod uwagę ich sytuacji
i możliwości, sposobu myślenia i emocji.

Ćwiczenie 
Temat

„Pięść”

Cel

ukazanie znaczenia cierpliwości w nawiązywaniu relacji

Pomoce

rysunek (w formie figur geometrycznych)
kartki papieru
flamastry

Przebieg
ćwiczenia

Wolontariusze dobierają się w pary. Jedna z osób zaciska pięść,
druga próbuje ją przekonać do otworzenia pięści. Postawione
są dwa warunki: nie można używać w tym celu siły fizycznej,
natomiast osoba zaciskająca pięść otwiera ją wtedy, gdy usłyszy argument, który jej się spodoba (nie trzyma zaciśniętej pięści „na siłę”). Następnie klubowicze zamieniają się rolami.
Po zakończeniu zadania prowadzący pyta wolontariuszy,
ilu osobom udało się przekonać sąsiada. Następnie zbiera
od grupy argumenty, które okazały się skuteczne (zwykle
należą one do kategorii przekupstwa, np. „Jeśli otworzysz
pięść, dostaniesz cukierka, płytę z filmem itd.”). Wyróżnia
oryginalne pomysły.
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Przebieg
ćwiczenia

Opiekun wraz z uczestnikami zajęć zastanawia się, jak
to ćwiczenie odnosiło się do wolontariatu. Zadaje pytanie
pomocnicze: w ilu parach pierwszy argument okazał się
skuteczny. Zwykle okazuje się, że działa on w przypadku
najwyżej jednej lub dwóch par.

Ćwiczenie to jest swoistą metaforą pracy z podopiecznym. Po to,
by nawiązać z nim kontakt, trzeba używać różnych argumentów, próbować dotrzeć do niego z różnych stron, nawet fortelem. Dopiero gdy
znajdzie się właściwą drogę, „otwiera się” on niczym pięść z ćwiczenia.
Klubowicz musi być cierpliwy i wytrwały. Nie może zrażać się chwilowymi niepowodzeniami. Po prostu nawiązanie kontaktu z niektórymi
podopiecznymi zajmie więcej czasu.

Ćwiczenie



Temat

„Chcę jak najwięcej dowiedzieć się o tobie”

Cele

ćwiczenie umiejętności podtrzymywania rozmowy

Przebieg
ćwiczenia

Uczniowie pracują w parach. Odgrywają scenkę, w której
właśnie się poznali i – chcąc dowiedzieć się jak najwięcej
o sobie – umawiają się, że będą zadawać sobie pytania. Jedna osoba pyta, druga odpowiada. Można zmyślać, ale trzeba
pamiętać, co się powiedziało. Po ustalonym czasie następuje zamiana ról.
Po zakończeniu ćwiczenia każdy klubowicz jest proszony
o podzielenie się na forum grupy swoimi wrażeniami. Prowadzący pyta o to, czy przyjemnie jest mówić o sobie, czy
rozmówcy zadawali pytania, jakie elementy komunikacji niewerbalnej (m.in. gesty i postawa ciała) oraz jakie słowa stanowiły zachętę do kontynuowania rozmowy. Jeżeli ktoś chce
podzielić się negatywnymi odczuciami, trzeba mu to umożliwić (nie należy tłumić ani krytycznie komentować głosów
typu „W rozmowie przeszkadzało mi to, że się nie odzywałeś,
i nie wiedziałem, czy dobrze mnie rozumiesz. Pomyślałem,
że to, co mówię, jest nudne, i przestałem mówić”).
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Ważne jest, aby każda osoba opowiedziała przede wszystkim o dobrych elementach rozmowy. Wszyscy uczestnicy zajęć powinni dostać
pozytywne informacje zwrotne, także od Opiekuna – szczególnie gdy
któryś z wolontariuszy nie otrzymał takich od innych klubowiczów.

SZKOLENIE MEDYCZNE
Szkolenie medyczne ma na celu zapoznanie wolontariuszy z zasadami pierwszej pomocy i sposobami postępowania w nagłych sytuacjach, które mogą ich spotkać podczas pracy z podopiecznymi,
np. w przypadku oparzeń czy omdleń. Warto uwrażliwić uczniów
na dwie kwestie:




zadbania o własne bezpieczeństwo,
przełamania lęku przed udzielaniem pomocy.

Wolontariusz powinien pamiętać, że sprawnie pomagać może ten,
kto sam jest zdrowy. Używanie jednorazowych rękawiczek przy wykonywaniu czynności pielęgnacyjnych, zachowanie higieny w miejscu
pracy czy niepodnoszenie nadmiernych ciężarów należą do elementów mądrego pomagania.
Obawa przed wyrządzeniem komuś krzywdy może powstrzymywać
wolontariuszy od niesienia pomocy. Ostrożność i rozwaga zasługują
na pochwałę, jednakże sytuacje śmiertelnego zagrożenia wymagają
szybkiego, odważnego reagowania. Kluczową rolę odgrywa tu świadomość, że ocalenie ludzkiego życia przewyższa wartością potencjalne szkody spowodowane czynnościami ratunkowymi. Do zminimalizowania takich szkód prowadzi zdobywanie wiedzy o tym, jak pomagać.
Prowadzący szkolenie może w tym miejscu wspomnieć o prawnych
aspektach udzielania pierwszej pomocy.
„Kto zauważy osobę lub osoby znajdujące się w stanie nagłego zagrożenia
zdrowotnego lub jest świadkiem zdarzenia powodującego taki stan, w miarę posiadanych możliwości i umiejętności ma obowiązek niezwłocznego
podjęcia działań zmierzających do skutecznego powiadomienia o tym
zdarzeniu podmiotów ustawowo powołanych do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego” (art. 4 ustawy z dnia 8 września 2006 r.
o Państwowym Ratownictwie Medycznym, Dz.U. z 2006 r. nr 191, poz. 1407, z późn. zm.).
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W takiej sytuacji osoba niosąca pomoc „ […] może poświęcić dobra osobiste innej osoby,
inne niż życie lub zdrowie, a także dobra majątkowe w zakresie, w jakim jest to niezbędne
dla ratowania życia lub zdrowia osoby znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego” (art. 5 § 2 tej samej ustawy).
„Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem
utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez
narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku
na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3” (art. 162 § 1 Kodeksu karnego).
Prawo chroni zarówno poszkodowanego, jak i pomagającego. Jeśli ten drugi przy udzielaniu pomocy kieruje się dobrą wolą, nie ponosi on odpowiedzialności za ewentualne błędy popełnione podczas tej czynności. Nie popełnia przestępstwa również wtedy, kiedy
nie udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo
w warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby
do tego powołanej” (art. 162 § 2 Kodeksu karnego).

Konspekt spotkania
Temat

Medyczne aspekty pracy wolontariuszy Klubów Ośmiu

Cel

przybliżenie podstaw pierwszej pomocy i zasad bezpiecznej
pracy z osobami chorymi, będącymi podopiecznymi wolontariuszy

Osoba
prowadząca

Opiekun Klubu, pielęgniarka szkolna, osoba orientująca się
w tematyce szkolenia, np. zaprzyjaźniony lekarz, student
medycyny lub pielęgniarstwa

Czas trwania

dwie godziny lekcyjne

Zagadnienia

podawanie leków
usuwanie ciał obcych z dróg oddechowych
krwotok z nosa
biegunka
oparzenia
wysoka temperatura i drgawki gorączkowe
omdlenia
resuscytacja krążeniowo-oddechowa
wypadki komunikacyjne
napad padaczki

Poniższe wskazówki przygotowano na podstawie wykładu dr hab. n.
med. Anny Adamowicz-Salach. Skrótów i uzupełnień dokonała dr Małgorzata Zaława-Dąbrowska.
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Podawanie leków
Zdarza się, że podopieczny ma problem z przełknięciem tabletek.
Dotyczy to w szczególności małych dzieci (np. cierpiących na infekcje górnych dróg oddechowych) i osób w starszym wieku. Przy takich
trudnościach tabletki powinny zostać zamienione na leki w postaci
zawiesiny. Czasami można zgnieść tabletkę, nie zmniejszając skuteczności kuracji. Jednakże liczne specyfiki nie mogą być rozpuszczone
w żołądku, gdyż wtedy przestają działać.
Nie wolno wymuszać połknięcia tabletek, ponieważ lek może wpaść
do tchawicy i przyczynić się do uduszenia się podopiecznego.
Usuwanie ciał obcych z dróg oddechowych
Najtrudniejsze do usunięcia są kawałki chleba i ciasta, gdyż przylepiają się do dróg oddechowych. Inne pokarmy, np. czekoladka lub
cukierek, mogą się zmniejszyć i przesunąć pod wpływem ciepła ciała.
Chcąc pomóc niemowlęciu lub małemu dziecku, trzymamy je w pozycji główką (ustami) w dół, dajemy cztery uderzenia między łopatki,
następnie odwracamy dziecko i uciskamy cztery razy klatkę piersiową.
Powtarzamy tę czynność wielokrotnie, aż do skutku.
U osób dorosłych stosujemy tak zwany chwyt Heimlicha: stajemy
za plecami osoby ratowanej, obejmujemy jej brzuch powyżej pępka
(jedna dłoń jest zaciśnięta w pięść i przylega kciukiem do brzucha
osoby ratowanej, a druga dłoń oplata tę pięść) i wykonujemy energicznie uciśnięcie ruchem do siebie i ku górze, czyli uderzeniem pod przeponę. Powtarzamy tę czynność jakieś 6–10 razy, również aż do skutku.
Nigdy nie zostawiamy osoby krztuszącej się samej, grozi jej bowiem
uduszenie.
Krwotok z nosa
Wbrew obiegowej opinii, w takiej sytuacji osoba nie powinna odchylać głowy do tyłu. Krew spływa wtedy do gardła i może wywołać nudności, wymioty, a nawet zachłyśnięcie. Podopieczny powinien usiąść
i lekko pochylić się do przodu. Jeśli nos jest niedrożny, np. wskutek
kataru czy skrzepów krwi, osoba musi go najpierw wydmuchać i dopiero potem próbować zatamować krew, ściskając kciukiem i palcem
wskazującym skrzydełka nosa z obydwu stron. Jeśli krwotok nie ustąpi w ciągu kilkunastu minut, podopieczny musi zostać przewieziony
na dyżur laryngologiczny.
Jeśli chcesz, by w Twojej szkole powstał i działał Klub Ośmiu, zadzwoń lub napisz do nas!
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Biegunka
Najgroźniejszą konsekwencją biegunki jest odwodnienie, za którym
może iść nawet trwałe uszkodzenie mózgu. Należy temu zaradzić wtedy, gdy chory znajduje się jeszcze w dobrym stanie, na przykład podając mu obojętny płyn. Najlepiej nadaje się jest niegazowana, wysoko
zmineralizowana woda lub zwykła przegotowana woda. Na obozach
młodzieżowych bywają dostępne gotowe preparaty, z których wykonujemy płyn do nawadniania doustnego. Możemy także zrobić tzw. płyn
o smaku łzy. Do wody należy dodać szczyptę soli i trochę cukru, tak
żeby smakował jak łzy. Nie może być za słony, ponieważ mogłyby wystąpić po nim obrzęki, które także są groźne. Dzieci i osoby w starszym
wieku powinny go wypić od 250 do 500 mililitrów (od jednej do dwóch
szklanek) w ciągu 4 godzin. Specyfik ten nie smakuje dobrze, ale pomóc
może pojenie chorych, zwłaszcza małych dzieci, na przemian łyżeczką
wspomnianego płynu z łyżeczką płynu obojętnego.
Oparzenia
Przede wszystkim trzeba zdjąć poszkodowanemu ubranie i biżuterię, które dotykają miejsca urazu. Jeżeli odzież wtopiła się w ciało, wycinamy ją wokół rany – nigdy nie zrywamy na siłę.
Następnie ochładzamy przez 10–20 minut oparzoną część ciała czystą, chłodną wodą. Dopiero po jej wyschnięciu nakładamy specjalny
opatrunek oparzeniowy. Nie smarujemy oparzonej skóry maściami,
kremami, tłuszczami ani alkoholem. Nie przekłuwamy pęcherzy.
Jeśli oparzenia są rozlegle lub dotyczą tak wrażliwych części ciała, jak
twarz, szyja, ręce, stopy, krocze i okolice zgięciowe stawów, natychmiast
wzywamy pogotowanie ratunkowe (czy pamiętamy numer?). Pod żadnym pozorem nie zostawiamy tak poszkodowanej osoby samej.
Wysoka temperatura i drgawki gorączkowe
Nawet u czworga na dziesięcioro dzieci zdrowych i mających prawidłowo działający układ nerwowy w wieku od 6. miesiąca do 4. roku
życia mogą występować tak zwane drgawki gorączkowe. Zazwyczaj
towarzyszą temperaturze powyżej 38°C. Nawracają. Jak pomóc choremu w takiej sytuacji, zwłaszcza gdy nie ma dostępu do leków przeciwgorączkowych?
Można wykonać kąpiel ochładzającą. Wkładamy chorego do wanny
z wodą o temperaturze niższej od temperatury ciała jedynie o około
Jeśli chcesz, by w Twojej szkole powstał i działał Klub Ośmiu, zadzwoń lub napisz do nas!
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1°C. Jest to bardzo istotne! Jeżeli włożymy kogoś do wody, która jest
o 10°C chłodniejsza, może dojść do wstrząsu termicznego. Wtedy naczynia krwionośne kurczą się gwałtownie, a to bezpośrednio zagraża
życiu. Tak się dzieje u rozgrzanego opalaniem człowieka, który wskakuje z plaży do zimnej rzeki lub morza.
Jeżeli gorączkujący nie godzi się na kąpiel, można go nacierać chłodną wodą lub położyć mu lód na podbrzusze bądź głowę. Ewentualnie
naciera się lodem całe ciało. Spirytusem – nie, ponieważ wchłania się
on przez skórę. Trzeba starać się zwalczyć gorączkę, zanim przyjdzie
wezwany lekarz. Nigdy nie wiadomo, ile czasu mu to zajmie.
Przy obniżaniu temperatury jest ważne odpowiednie nawodnienie. Bez niego organizm przegrzewa się, tak że temperatura nie może
spaść. Nie powinno poić się chorego gorącym, rozgrzewającym płynem, ale raczej chłodniejszym, najlepiej zwykłą wodą mineralną albo
herbatą. Dostarczanie napojów jest szczególnie istotne przy opiece
nad osobami w starszym wieku, miewającymi zaburzone pragnienie.
Omdlenia
W takich przypadkach trzeba wystrzegać się niewłaściwych działań: omdlałego nie klepie się po twarzy, nie podaje się mu jakichkolwiek płynów, pokarmów bądź leków ani też nie polewa się go wodą.
Trzeba natomiast osobę, której pomagamy, ułożyć na plecach i ocenić jej czynności życiowe. W tym celu udrażnia się drogi oddechowe
(odginając jego głowę do tyłu) i sprawdza oddech – przez 10 sekund
powinny być słyszane co najmniej dwa oddechy. Należy zapewnić
omdlałemu dopływ świeżego powietrza i jeżeli to możliwe, wynieść
go z miejsca, w którym zdarzyło się omdlenie. Dotyczy to szczególnie
miejsc dusznych lub ciasnych. Pomocne jest również uniesienie nóg
osoby otrzymującej pomoc. Typowo można je oprzeć na barku osoby
udzielającej pomocy. Jeśli po chwili omdlały nie odzyska świadomości,
musi włączyć się wykwalifikowany ratownik lub lekarz.
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO)
Resuscytację krążeniowo-oddechową podejmuje się w przypadku
nagłego zatrzymania krążenia, kiedy ktoś traci świadomość i przestaje
oddychać. Procedura ta pozwala utrzymać przepływ krwi przez mózg
i serce oraz przywrócić krążenie.
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Między dorosłymi a dziećmi zachodzi różnica w długości bezdechu
niegrożącego trwałymi uszkodzeniami móżgu. U dorosłych okres dopuszczalnego niedotlenienia przyjmuje się na około 4 minut, a u osób
młodszych – więcej. Od liczenia czasu ważniejsze jest jednak szybkie
zabranie się do reanimacji. Nigdy nie wolno czekać biernie na karetkę!
Należy od razu przystąpić do działań ratujących życie. Zaniedbanie tej
zasady może bowiem doprowadzić do śmierci, a stanowi częsty błąd.
Natychmiastowe rozpoczęcie resuscytacji daje szansę zapobieżenia
trwałemu uszkodzeniu kory mózgowej. Osoba nieprzeszkolona może
nie umieć wykonać masażu serca lub sztucznego oddychania tak, jak
zrobiłby to profesjonalista, ale jeżeli nawet minimalna ilość tlenu będzie przedostawać się do płuc, to czynności mózgu nie ulegną zaburzeniu.
Po upewnieniu się, że poszkodowany i świadkowie zdarzenia są bezpieczni, należy sprawdzić, czy poszkodowany reaguje na głos lub
dotyk. Jeśli nie wykazuje reakcji, trzeba głośno zawołać o pomoc i –
po odwróceniu osoby ratowanej na plecy – udrożnić jej drogi oddechowe. Jeżeli po tym ona nadal nie oddycha, należy zadzwonić pod numer
112 lub 999 i rozpocząć resuscytację.
Resuscytacja składa się z dwóch działań podejmowanych naprzemiennie: masażu serca (uciskania klatki piersiowej) i sztucznego oddychania (wykonywania oddechów ratowniczych). U osób dorosłych
cykl obejmuje 30 uciśnięć i 2 oddechy ratownicze, u dzieci zaś stosunek ten wynosi 15:2
Udzielający pomocy najpierw przystępuje do masażu serca. Klęka
obok poszkodowanego i układa na środku klatki piersiowej nadgarstek
jednej ręki, a na jej grzbiecie nadgarstek drugiej ręki i mając wyprostowane ramiona, ustawione prostopadle do klatki piersiowej ratowanego, uciska jego klatkę piersiową ciężarem swojego ciała na głębokość
5 centymetrów. Po każdym ucisku zwalnia nacisk na klatkę piersiową,
nie odrywając dłoni od mostka. Powtarza tę czynność 30 razy z częstotliwością 100–120 uciśnięć na minutę, pilnując, aby okresy uciskania
i zwalniania nacisku były jednakowe.
Następnie przechodzi do sztucznego oddychania. Układa poszkodowanego tak, aby jego głowa i klatka piersiowa znajdowały się w jednej linii, z żuchwą lekko uniesioną do góry. Ponownie udrażnia ratowanemu drogi oddechowe, zaciska skrzydełka jego nosa kciukiem i placem wskazującym, i wdmuchuje powietrze do jego ust tak, aby poJeśli chcesz, by w Twojej szkole powstał i działał Klub Ośmiu, zadzwoń lub napisz do nas!
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wodować widoczne unoszenie się klatki piersiowej. Wdechy powinny
następować bezpośrednio po sobie. Każdy ma trwać 1 sekundę. Po to,
by uniknąć zarażenia na przykład wirusami zawartymi w ślinie i zapewnić sobie minimum komfortu, osoba ratująca może użyć specjalnego
ustnika, gazy lub chusteczki przepuszczającej powietrze.
Zabiegi masażu serca i sztucznego oddychania powtarza się w nadziei, że poszkodowany zacznie oddychać lub w jakikolwiek sposób
reagować: otworzy oczy lub się poruszy. Procedurę można wtedy
przerwać, a ratowanego ułożyć w tak zwanej pozycji bocznej ustalonej. W innym przypadku należy kontynuować resuscytację aż do chwili, kiedy opiekę nad poszkodowanym przejmą odpowiednie służby medyczne.

Algorytm podstawowych zabiegów resuscytacyjnych
(autor: Wojtin; wykorzystano na licencji CC-BY-SA-3.0).
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Pozycja boczna ustalona (autor: Rama; wykorzystano na licencji CeCILL).

Udzielanie pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych
Należy przestrzec przed zbyt gwałtownym udzielaniem pomocy
ofiarom wypadków drogowych. Jeżeli wyciąga się kogoś z samochodu
na siłę, to może się zdarzyć, że nie wypadek, lecz osoba pomagająca
przyczyni się do czyjegoś trwałego kalectwa. Nie należy się kierować
scenami z filmów fabularnych: rozbite auta nie eksplodują gwałtownie,
wydobycie rannego z wraku zazwyczaj nie jest naglącą koniecznością.
Najważniejsze to zabezpieczyć kręgosłup szyjny, chociażby kawałkiem jakiejś deski lub patykiem – czymkolwiek, nawet ręką.
Nie powinno się nigdy zostawiać poszkodowanego samego, ale natychmiast przystąpić do udzielania mu pierwszej pomocy. Oczywiście
można krzyczeć, dzwonić lub wysyłać sygnały, żeby ktoś jeszcze przyszedł na miejsce wypadku. Od tych wszystkich działań ważniejsze jest
jednak natychmiastowe wsparcie osoby rannej.
Napad padaczki
Z różnymi chorobami, na przykład z mózgowym porażeniem dziecięcym, współwystępuje padaczka, czyli epilepsja. Przebieg ataku
może wywołać wstrząs u kogoś, kto go widzi po raz pierwszy. Z tego
powodu początkujący wolontariusz towarzyszący osobie z epilepsją
powinien zawsze przebywać w pobliżu kogoś, kto umie się zachować
w takiej sytuacji. Jeżeli w napadzie nie jest zaburzone oddychanie, epileptyka zabezpiecza się przed wtórnymi uszkodzeniami ciała. Układa
się go płasko, podkłada mu coś miękkiego pod głowę i czeka, aż atak
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przejdzie. Wówczas trzeba zapewnić podopiecznemu odpoczynek.
Nigdy nie wkłada się niczego do ust!
Zazwyczaj podczas napadu chory traci przytomność, po czym ją odzyskuje i wyczerpany, zapada w głęboki sen. Nie można zostawić go
samego, leżącego w potencjalnie niebezpiecznym miejscu. Jeżeli atak
nastąpi poza domem, powinno się zabezpieczyć epileptyka, żeby nie
został na przykład okradziony lub potrącony przez samochód. Należy
też wezwać pomoc, żeby przewieźć chorego do szpitala.
Napad padaczki często wiąże się jednak z zaburzeniami oddychania. W trakcie udzielania pomocy ważne jest więc, by odpowiednio
ułożyć chorego i zabezpieczyć drożność jego dróg oddechowych. Jeśli dojdzie do bezdechu i osoba mająca atak zrobi się sina, trzeba podjąć resuscytację.

SZKOLENIE PRAWNE
Istotą szkolenia prawnego jest nie tylko określenie praw i obowiązków wolontariuszy w świetle Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 roku (Dz.U. z 2003 r. nr 96,
poz. 873), lecz także omówienie zasad, do których uczniowie muszą
stosować się jako członkowie Klubów Ośmiu Fundacji „Świat na Tak”.

Konspekt spotkania
Temat

Prawne aspekty pracy wolontariuszy Klubów Ośmiu

Cel

przybliżenie praw i obowiązków wolontariuszy w świetle
odpowiednich ustaw i przepisów oraz zasad obowiązujących w Klubach Ośmiu

Osoba
prowadząca

Opiekun Klubu, osoba orientująca się w tematyce szkolenia,
np. zaprzyjaźniony prawnik lub student prawa

Czas trwania

jedna godzina lekcyjna

Pomoce

wskazówki ujęte w poniższych punktach

− Nie wszystkie formy pomocy są wolontariatem. Nie jest wolontariatem wspieranie osoby, z którą wiążą klubowicza relacje rodzinne, przyjacielskie lub zawodowe – chociaż oczywiście w trakcie
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−

−

−
−

−

−

−

pracy w Klubie może się zdarzyć, że do podopiecznego zbliży
się emocjonalnie uczeń lub nawet jego bliscy. Nie jest wolontariatem sama pomoc finansowa, bez podjęcia dodatkowych działań
–ma ona charakter działalności charytatywnej.
Wolontariusz musi mieć odpowiednie umiejętności i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wyznaczonych mu zadań.
Wolontariusz zawiera porozumienie z organizacją lub instytucją,
w której będzie pracował. Zostaje tam określony zakres obowiązków, okres trwania porozumienia, możliwość i sposób jego rozwiązania oraz inne kwestie ważne dla wolontariusza i placówki,
w której będzie się odbywała praca wolontarystyczna. Jeśli wolontariat trwa dłużej niż 30 dni, porozumienie musi być zawarte
w formie pisemnej; jeżeli do 30 dni – dopuszcza się formę ustną,
ale można żądać potwierdzenia na piśmie.
Wolontariusz ma prawo do okresu próbnego i może dopiero
po jego zakończeniu podpisać umowę o współpracy.
Wolontariusz ma prawo otrzymać pisemne zaświadczenie o tym,
że odbywa wolontariat, w tym informację o zakresie obowiązków.
Może też prosić osobę, która korzysta z jego pomocy, o wystawienie pisemnej opinii na temat jego pracy.
Wolontariusz ma prawo uzyskać dane o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa, wynikającym z wykonywanych przez niego czynności oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. Ma również prawo otrzymać odpowiednie środki ochrony indywidualnej w zależności od rodzaju zadań i zagrożeń związanych z ich wykonywaniem. Ponadto jest uprawniony do ubezpieczenia od następstw
nieszczęśliwych wypadków oraz do innego zaopatrzenia z tytułu
wypadków lub chorób zawodowych.
Wolontariusz ma prawo uzyskać pokrycie przez podopiecznego
kosztów podróży służbowych i diet – na dotyczących pracowników zasadach określonych w odrębnych przepisach (najczęściej
jednak wolontariusz zwalnia osobę korzystającą z jego pomocy z tego obowiązku, ustalając to w formie pisemnej, jako część
umowy o współpracy).
Wolontariusz Klubu Ośmiu akceptuje cztery kroki prowadzące go
na drodze do wolontariatu: życzliwości dla innych, bezinteresownej pomocy potrzebującym, systematycznej pracy przez cały rok
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szkolny oraz „wstydu za zło”. Charakteryzuje go obowiązkowość
i odpowiedzialność, prawdomówność oraz punktualność.
− Wolontariusz Klubu Ośmiu jest dyskretny i zachowuje dla siebie
to, co powiedział mu lub co zrobił podopieczny. Jeżeli jednak zachowanie tajemnicy może tej osobie zaszkodzić i wolontariusz nie
wie, co ma zrobić w danej sytuacji, powinien poradzić się osoby
dorosłej, na przykład Opiekuna Klubu.
− Wolontariusz Klubu Ośmiu ma prawo do wsparcia i pomocy Opiekuna Klubu lub doświadczonego wolontariusza oraz do szkoleń
i pomocy specjalistów.

Jeśli znajdziesz czas, z tych książek dowiesz się więcej:
Buchfelder Michael, Buchfelder Albert: Podręcznik pierwszej pomocy. Wydawnictwa Lekarskie PZWL, Warszawa 2014
Carnegie Dale, Jak tworzyć doskonałe relacje. Zdobądź zaufanie i wpływaj
na ludzi. „Sensus”, Gliwice 2018
Elke Fox, Jutta Garbert: Mój podręcznik pierwszej pomocy. Wydawnictwo Jedność, Kielce 2004
Sandrin Luciano: Jak się nie wypalić, pomagając innym, Sposoby przezwyciężania zespołu wypalenia zawodowego. Wydawnictwo Jedność, Kielce 2006
Skierczyński Marian, Krawczykowski Franciszek: Zabawy i gry ruchowe, Poradnik Metodyczny. Instytut Wydawniczy „Nasza Księgarnia”, Warszawa 1948
Vopel Klaus W.: Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży. Cz. 1, 3. Wydawnictwo Jedność, Kielce 1999
Wyrobek Zygmunt: Harcerz w polu. Zabawy i gry terenowe: Wydawnictwo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich, Kraków 1946
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SZKOLENIA FORMACYJNE
Młodzieżowy wolontariat ma na celu bezinteresowną pomoc potrzebującym. Jej efektem jest nie tylko wsparcie udzielane podopiecznym,
lecz także zmiany, jakie zachodzą w samych wolontariuszach. Zaangażowanie w działalność Klubów w naturalny sposób pozwala rozwijać u nich takie cechy, jak odpowiedzialność, wytrwałość i wrażliwość.
Szczególna rola wychowawców polega na towarzyszeniu uczniom
w osobistym rozwoju i na umiejętnym kierowaniu tym procesem.
Główne narzędzie pracy w tym zakresie stanowią szkolenia formacyjne. Służą one konsekwentnemu kształtowaniu osobowości młodych ludzi, aby mogli oni w spójny sposób łączyć teoretyczną wiedzę na temat
tego, jaki powinien być wolontariusz, z jej praktycznym wykorzystaniem
podczas pracy z podopiecznymi. Kluczowe pozostaje tu zaakceptowanie
i przyswojenie przez młodzież zasad pracy i umiejętności społecznych.
Zajęcia formacyjne prowadzi Opiekun Klubu. Mają formę comiesięcznych warsztatów, trwających jedną lub dwie godziny lekcyjne.
Poniżej podano propozycję tematów na spotkania w ciągu całego roku
szkolnego. Młodzież bardzo chętnie dyskutuje i uczestniczy w proponowanych zabawach i grach edukacyjnych. Jest jednak bardzo ważne,
by wolontariusze nie traktowali tego rodzaju zajęć warsztatowych jedynie jako dobrej zabawy, ale kończyli je wnioskami i refleksjami osobistymi dotyczącymi tematu zajęć.












Wrzesień: Systematyczność i organizacja pracy
Październik: Pomysłowość
Listopad: Dyskrecja
Grudzień: Bezinteresowność
Styczeń: Wytrwałość
Luty: Empatia
Marzec: Prawdomówność
Kwiecień: Odpowiedzialność
Maj: Odwaga
Czerwiec: Współpraca
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W dalszej części poradnika przedstawiono konspekty zajęć, pomocne do ich prowadzenia. Poszczególne warsztaty zostały podzielone
na dwa poziomy: pierwszy jest przeznaczony dla młodszych dzieci
i takich, które nigdy nie przechodziły formacji w ramach Klubu; drugi
– dla uczniów starszych i tych, którzy korzystali już wcześniej z tego
typu szkolenia. Opisane zadania są propozycją, którą można wykorzystać w całości lub częściowo, zastępując podane ćwiczenia własnymi,
autorskimi w zależności od poziomu i potrzeb danej grupy wolontariuszy. Z tego samego powodu nie określono czasu trwania poszczególnych ćwiczeń, pozostawiając tę decyzję osobie prowadzącej zajęcia.

Struktura spotkania formacyjnego
Temat

Kształtowanie osobowości wolontariuszy

Cele

 uświadomienie młodym ludziom znaczenia da


nej cechy charakteru w kontekście indywidualnej pracy z podopiecznymi
uświadomienie wolontariuszom znaczenia danej
cechy charakteru w kontekście pracy z Opiekunem i innymi członkami Klubu
formowanie danej cechy charakteru

Osoba prowadząca

Opiekun Klubu

Czas trwania

jedna lub dwie godziny lekcyjne raz w miesiącu

WRZESIEŃ
Warsztaty na poziomie 1
Temat

Systematyczność i organizacja pracy

Cele

 uświadomienie wolontariuszom znaczenia systematycz-

ności w osiąganiu wyznaczonych celów
umiejętności organizacji czasu i właściwego
planowania pracy

 rozwijanie
Pomoce

(do ćwiczenia 3)
tygodniowe kalendarze, zamieszczone na końcu opisu szkolenia wrześniowego – kopia dla każdego uczestnika zajęć
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Ćwiczenie 
Prowadzący lub chętny klubowicz przedstawia układ taneczny bądź
zestaw ćwiczeń fizycznych, np. taki jak w aerobiku, a pozostałe osoby
go powtarzają. Opiekun sprawdza, ilu uczniów umie powtórzyć układ
od razu, a ilu potrzebuje więcej powtórek.
Seria przykładowych poleceń może brzmieć: „Marsz w miejscu”.
„Trzy pajacyki”. „Dwa przysiady”. „Trzy skłony do lewej i do prawej
nogi”. „Bieg w miejscu”. „Trzy wspięcia na palce”. „Dwa skręty tułowia
w lewą i prawą stronę” itd.
Podsumowanie. Pracę wolontariusza można porównać do nauki
układu tanecznego lub zestawu ćwiczeń. Jeżeli instruktor tańca lub
aerobiku spróbuje swych sił tylko raz, to niewiele osiągnie. Nie zdobędzie Kryształowej Kuli w telewizyjnym „Tańcu z Gwiazdami” ani mistrzostwa w krajowych zawodach. Dopiero jeśli działanie powtórzy
kilka lub kilkanaście razy, zobaczy efekty. Podobnie dzieje się, gdy
klubowicz spotka się tylko raz z podopiecznym – nie będzie w stanie
mu pomóc. Niezbędne jest tu poznanie się nawzajem, obustronne zaufanie i stworzenie przyjaznej relacji – co wymaga czasu oraz wysiłku.
Ćwiczenie 
Prowadzący pyta uczniów, ile ich zdaniem potrzeba czasu – godzin, miesięcy lub lat – na dobre opanowanie takich umiejętności, jak
gotowanie, pływanie, nauka języka obcego, gra na fortepianie i jazda
na nartach. Prosi, aby zapisali pięć cech, które są potrzebne, by osiągnąć w jakiejś dziedzinie poziom mistrzowski.
Ćwiczenie 
Opiekun rozdaje wolontariuszom tygodniowe kalendarze (zamieszczone na końcu opisu szkolenia wrześniowego). Prosi o ich wypełnienie
i oznaczenie rodzaju wpisanych zajęć zgodnie z następującym kodem:
x zajęcia związane z życiem domowym
o zajęcia związane ze szkołą
+ zajęcia związane z czasem odpoczynku, przyjemnościami
v zajęcia związane z pracą wolontariacką

Jeśli chcesz, by w Twojej szkole powstał i działał Klub Ośmiu, zadzwoń lub napisz do nas!
tel. 22 629 35 75; e-mail: kluby@swiatnatak.pl; www.swiatnatak.pl

113
Poradnik dla Opiekunów Klubów Ośmiu Fundacji „Świat na Tak”

Następnie uczniowie wymieniają się planami, wzajemnie je oceniają i omawiają. Wspólnie zastanawiają się, jak wykorzystują swój czas
i które z wypisanych czynności są niezbędne, a z których mogą zrezygnować.
Podsumowanie. Prowadzący stara się zachęcić klubowiczów
do przemyślenia, w jaki sposób planują swój dzień – np. czy najpierw
wypełniają obowiązki, a potem planują przyjemności, czy też odwrotnie. Do pogodzenia powinności i odpoczynku jest konieczna dobra organizacja i planowanie zajęć. To pozwala wykonywać pracę systematycznie i wywiązywać się z podjętych zobowiązań, np. z regularnych
odwiedzin u swojego podopiecznego, a ponadto znajdować wolny
czas, np. na spotkania z przyjaciółmi i rodziną.
Zadanie domowe
Opiekun prosi wolontariuszy, by porozmawiali z rodzicami, krewnymi oraz znajomymi i dowiedzieli się, ile czasu zajęło im dobre opanowanie zawodu.

Jeśli chcesz, by w Twojej szkole powstał i działał Klub Ośmiu, zadzwoń lub napisz do nas!
tel. 22 629 35 75; e-mail: kluby@swiatnatak.pl; www.swiatnatak.pl

114
WIEM, JAK POMAGAĆ

Kalendarz
Godziny

Dzień powszedni

Sobota

Niedziela i święta

6–7
7–8
8–9
9–10
10–11
11–12
12–13
13–14
14–15
15–16
16–17
17–18
18–19
19–20
20–21
21–22
22–23

Legenda:
x zajęcia związane z życiem domowym
o zajęcia związane ze szkołą
+ zajęcia związane z czasem odpoczynku, przyjemnościami
v zajęcia związane z pracą wolontariacką
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WRZESIEŃ
Warsztaty na poziomie 2
Temat

Systematyczność i organizacja pracy

Cele

 tworzenie przez klubowiczów hierarchii podejmowanych

przez nich zadań
umiejętności organizacji czasu i właściwego
planowania pracy

 rozwijanie
Pomoce

(do ćwiczenia 1)
opowiadanie Wakacje, zamieszczone na końcu opisu szkolenia wrześniowego – kopia dla każdego uczestnika zajęć
kartki papieru
długopisy/flamastry

Ćwiczenie 
Prowadzący dzieli wolontariuszy na dwa lub trzy zespoły. Mają
one przeczytać opowiadanie Wakacje (zamieszczone na końcu opisu
szkolenia wrześniowego) i uporządkować podaną w nim listę spraw
według hierarchii ich ważności, np. od mogących poczekać na załatwienie do wymagających natychmiastowego działania. Dla ułatwienia
można użyć poniższych typów:
− sprawy ważne i terminowe (pilne),
− sprawy ważne i nieterminowe (niepilne),
− obowiązki wobec szkoły i domu,
− obowiązki towarzyskie.
Przedstawiciele grup prezentują proponowane rozwiązania i uzasadniają ich wybór. Następnie zespoły wymieniają się między sobą listami i je porównują. Opiekun prosi wychowanków, aby zastanowili się:
− jakie powinno być właściwe rozplanowanie dnia;
− czym kierowali się, dokonując swoich wyborów;
− po czym poznają, że coś jest ważne i trzeba to zrobić.
Podsumowanie. Do najpopularniejszych technik organizacji zadań
należy podział wszystkich wykonywanych czynności według dwóch
kryteriów: pilności i ważności. Dzięki temu powstają cztery kategorie
zadań:
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A – ważne i pilne – wymagają natychmiastowego działania lub wykonania w najbliższej przyszłości;
B – ważne i mało pilne – działania istotne, ale takie, które można
odłożyć;
C – nieważne i pilne – drugorzędne pod względem ważności, ale
od pewnego momentu naglące; ze względu na tę pilność trzeba się
nimi zająć kosztem działań ważnych;
D – nieważne i mało pilne – często rutynowe.
Ćwiczenie 
Prowadzący wprowadza uczniów w kolejne ćwiczenie. Przypomina, że rozmawiali o tym, w jaki sposób dokonują wyborów. Zauważa,
że teraz warto byłoby zastanowić się nad ich hierarchią wartości. Czyta na głos Opowieść o kamieniach i piasku (opowiadanie zamieszczone na końcu opisu szkolenia wrześniowego). Prosi uczestników zajęć,
aby w nawiązaniu do przenośni z opowiadania określili, co w stanowi
w ich życiu kamienie, żwir, piasek i wodę. Może im zadać następujące
ważne pytania:
− Ile czasu poświęcają wartościom, które w ich życiu są kamieniami,
żwirem, piaskiem i wodą?
− Czym jest dla nich wolontariat – kamieniami, żwirem, piaskiem
czy wodą?
− Ile czasu poświęcają na pomoc innym?
− Czy uważają, że jakaś sprawa wymaga przesunięcia w ich hierarchii ważności wyżej bądź niżej, np. że coś innego powinno stać
się symbolicznym kamieniem w ich życiu?
Podsumowanie. Opiekun zwraca klubowiczom uwagę, że życie
wymaga od nich dokonywania wyborów. Muszą oni pogodzić pracę
i przyjemności. W tym celu jest niezbędna dobra organizacja. Pomaga
ona w utrzymaniu systematyczności i wywiązywaniu się z podjętych
zadań. Nie można być dobrym wolontariuszem, zaniedbując przy tym
swoje obowiązki domowe i szkolne.
Opowiadanie zawiera metaforę właściwie zaplanowanego czasu:
− kamienie to sprawy ważne i pilne;
− żwir – ważne i niepilne;
− piasek – pilne, ale mało ważne;
− woda – niepilne i najmniej ważne.
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Kluczową rolę odgrywa tu kolejność wypełniania dzbana. Nie zmieściłyby się w nim kamienie, gdyby zaczęło się od nalewania do niego wody
lub wsypywania piasku i żwiru. Podobnie dzieje się z układaniem planu
zadań: kiedy określi się punkty ważne i pilne, na sprawy mniej istotne też
znajdzie się czas. Wyznaczanie celów wiąże się bowiem z wartościami –
ideami i sprawami, które mają duże znaczenie dla danej osoby i pobudzają ją do działania. Hierarchia wartości oznacza ich uporządkowanie według stopnia ważności i tego, w jakiej kolejności są zaspakajane potrzeby.
Ustalenie celów to proces wyboru określonej drogi i sposobu jej
przebycia. Jeśli wiadomo, co pragnie się osiągnąć, stanie się również
jasne, na czym trzeba się koncentrować i co robić, aby krok po kroku
zrealizować swój plan. Proces ten zaczyna się od decyzji, co chce się
zrobić ze swoim życiem i jakie cele osiągnąć na „dużej skali”; temu służy podzielenie zadań dużych na mniejsze. Natomiast końcem procesu
jest wypełnienie planu. Należy podkreślić, że życiem nie kieruje zegarek i priorytet pilności, lecz waga podejmowanych zadań.
Zadanie domowe
Prowadzący prosi uczniów, aby spróbowali wyznaczyć sobie ważny
osobisty cel na okres najbliższego tygodnia, trzech miesięcy i jednego
roku, a potem aby zrobili to samo w odniesieniu do pracy w wolontariacie i te ostatnie postanowienia zapisali w swoich klubowych indeksach.
Zofia Romańska
Wakacje [1]
O godzinie 13.00 przyjeżdżasz z obozu. Nikogo nie ma, rodzice wracają dopiero jutro, a 10-letnia siostra dziś o godzinie 16.00. Musisz odebrać ją z dworca. Na stole leży kartka od rodziców, na sekretarce są wiadomości. Rodzice
proszą cię o:
− odebranie siostry z dworca (30 min autobusem od domu);
− nakarmienie siostry po powrocie (lodówka pusta);
− odwiedzenie chorej babci – ma imieniny i czuje się samotna (mieszka 10 minut
od dworca i 20 minut od domu);
− zapłacenie czynszu w pobliskiej administracji (zamykają o 18.00);
− oddanie zepsutego magnetofonu zdenerwowanemu sąsiadowi i ułagodzenie go jakoś
(magnetofon zepsuł tata i nie oddaje 2 miesiące; jest nadzieja, że sąsiad potrafi go
naprawić);
− mama prosi o posprzątanie i nie zostawianie brudów z wyjazdu.
(…) Sąsiadka nagrała wiadomość z prośbą o pomoc w zaniesieniu jej psa do weterynarza
(10 min od domu jest całodobowa klinika).
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Ty też masz sporo spraw na głowie. Dziś o godzinie 17.00 upływa ostateczny termin złożenia papierów w wybranej szkole. Jeszcze nie masz podjętej ostatecznej decyzji, a szkoła,
która najbardziej ci się podoba, znajduje się 30 minut od domu w przeciwnym kierunku niż
dworzec. Najwięcej twoich kolegów wybiera się do pobliskiej szkoły, ale ta nie bardzo ci się
podoba (koło administracji). Zastanawiasz też nad technikum poligraficznym, tu możesz
podjąć decyzję telefonicznie, ale masz wątpliwości, czy na pewno chcesz zostać poligrafem. Jeśli nic nie zrobisz, trafisz do szkoły, w której na pewno nie chcesz się uczyć.
Ponadto musisz zszyć plecak na dzisiejszy wyjazd, umówić się z sześcioma osobami na pociąg o 20.30, zadzwonić do przyjaciółki, która przysłała SMS, że ma kłopoty. Chcesz też
wpaść do sąsiadki, żeby zobaczyła twoje spuchnięte kolano (wraca z pracy o 19.00). Chcesz
kupić prezent urodzinowy dla koleżanki, z którą wyjeżdżasz i sprawdzić pocztę w Internecie.
Marzysz, by usiąść spokojnie i przemyśleć różne rzeczy, które ostatnio się wydarzyły – potrzebujesz na to co najmniej 30 minut. W dodatku pamiętasz o obietnicy złożonej przed
wyjazdem 8-letniej Marysi z sąsiedztwa, by pomalować koszulkę wakacyjną, a już trzy razy
spotkanie było odkładane. O 19.30 przyjedzie twoja ciocia z wujem. Ciotka zostanie z siostrą, a wuj zabierze cię na dworzec. Jest to zdecydowanie za wcześnie, ale tak wyszło.
autor nieznany
Opowieść o kamieniach i piasku
Pewien stary profesor został zaangażowany, aby przeprowadzić kurs na temat skutecznego planowania czasu. Stojąc przed grupą studentów, profesor
popatrzył powoli na każdego z osobna i powiedział:
— Przeprowadzimy doświadczenie.
Spod biurka wyjął wielki dzban, który postawił przed sobą. Następnie wyjął około dwunastu kamieni, wielkości piłki do tenisa i delikatnie włożył je kolejno do dzbana. Gdy dzban
był wypełniony po brzegi i niemożliwe było dorzucenie jeszcze jednego kamienia, podniósł wzrok na swoich studentów i zapytał ich:
— Czy dzban jest pełen?
Wszyscy odpowiedzieli:
— Tak.
Poczekał kilka sekund i dodał:
— Na pewno?
Następnie pochylił się znowu i wyjął spod biurka naczynie wypełnione żwirem. Delikatnie
wysypał żwir na kamienie, po czym potrząsnął lekko dzbanem. Żwir zajął miejsce między
kamieniami aż do dna dzbana. Profesor podniósł wzrok na audytorium i znów zapytał:
— Czy dzban jest pełen?
Tym razem studenci zaczęli rozumieć. Jeden z nich odpowiedział:
— Prawdopodobnie nie.
— Dobrze — odpowiedział profesor. Pochylił się jeszcze raz i wyjął spod biurka naczynie
z piaskiem. Z uwagą wsypał piasek do dzbana. Piasek zajął wolną przestrzeń między kamieniami i żwirem. Jeszcze raz zapytał:
— Czy dzban jest pełen?
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Tym razem studenci odpowiedzieli chórem:
— Nie.
— Dobrze — odpowiedział profesor.
I tak, jak się spodziewali, wziął butelkę wody, która stała na biurku, i wypełnił dzban aż
po brzegi. Stary profesor zapytał:
— Jaką wielką prawdę ukazuje nam to doświadczenie?
Najbardziej odważny ze studentów, biorąc pod uwagę przedmiot kursu, odpowiedział:
— To pokazuje, że nawet jeśli nasz kalendarz jest całkiem zapełniony, jeśli naprawdę chcemy, możemy dorzucić więcej spotkań, więcej rzeczy do zrobienia.
— Nie — odpowiedział stary profesor. — To nie o to chodziło. Wielka prawda, którą przedstawia to doświadczenie, jest następująca: jeśli nie włożymy kamieni jako pierwszych
do dzbana, później nie będzie to możliwe.
Zapanowało głębokie milczenie, każdy uświadomił sobie oczywistość tego stwierdzenia.
Stary profesor zapytał ich:
— Co stanowi kamienie w waszym życiu? Wasze zdrowie? Wasza rodzina, przyjaciele?
Zrealizowanie marzeń? Robienie tego, co jest waszą pasją? Uczyć się? Odpoczywać?
Albo jeszcze coś innego?
— Należy zapamiętać, że najważniejsze jest włożyć swoje KAMIENIE jako pierwsze do życia, w przeciwnym wypadku ryzykujemy, że przegramy… własne życie. Jeśli damy pierwszeństwo drobiazgom (żwir, piasek), wypełnimy życie drobiazgami i nie będziemy mieć
wystarczająco dużo cennego czasu, by poświęcić go na ważne elementy życia. Zatem nie
zapomnijcie zadać sobie pytania: co stanowi kamienie w moim życiu? Następnie włóżcie
je na początku do waszego dzbana życia.
Przyjacielskim gestem dłoni stary profesor pozdrowił audytorium i powoli opuścił salę.

PAŹDZIERNIK
Warsztaty na poziomie 1
Temat

Pomysłowość

Cele

 uświadomienie


Pomoce

wolontariuszom znaczenia pomysłowości w pracy z podopiecznymi
rozwijanie twórczego myślenia

(do ćwiczenia 1)
pocięte paski z listami przedmiotów, zamieszczone na końcu opisu szkolenia październikowego
(do zadania domowego)
fragment Małego Księcia, zamieszczony na końcu opisu szkolenia październikowego – kopia dla każdego uczestnika zajęć.
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Omówienie zadania domowego z września
Prowadzący poprosił klubowiczów, by porozmawiali z rodzicami,
krewnymi i znajomymi, i dowiedzieli się, ile czasu zajęło im dobre opanowanie zawodu.
Podsumowanie. Opiekun może przypomnieć uczniom przysłowie „trening czyni mistrza”. Analizując je, dojdziemy do wniosku,
że do osiągnięcia dobrych rezultatów w jakiejkolwiek dyscyplinie bądź
sferze życia, jest konieczny duży wkład własnej pracy.
Ćwiczenie 
Prowadzący przygotowuje pocięte paski papieru z pogrupowanymi nazwami przedmiotów z poniższej listy. Na każdym pasku powinna
widnieć jeden zestaw nazw przedmiotów. Prowadzący dzieli wolontariuszy na kilka grup. Każdą z nich prosi, aby wylosowała kilka zestawów, od trzech do pięciu (w zależności od liczby zespołów) i zaproponowała zabawy dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym z wykorzystaniem podanych przedmiotów. Przedstawiciele zespołów przedstawiają pozostałym uczestnikom zajęć zabawy
wymyślone przez ich grupy.
Podsumowanie. Albert Einstein powiedział: „fantazja jest ważniejsza
od wiedzy”. Nie oznacza to, że nie należy się uczyć, ale to, że znajdowanie nowych rozwiązań zawdzięczamy ciekawości i wyobraźni. Każdy z nas jest pomysłowy. Twórcze podejście do rozwiązywania problemów można w sobie rozwijać.
Ćwiczenie 
Opiekun pyta klubowiczów, w jakich sytuacjach pomysłowość jest
potrzebna w pracy wolontariusza. Sam też podaje przykłady zdarzeń,
w których młodzi ludzie muszą w twórczy sposób pokonać trudność,
aby uchronić siebie bądź podopiecznych przed niepowiedzeniem lub
ośmieszeniem:
− Uczniowie wystawiają przedstawienie. Tuż przed rozpoczęciem
spektaklu głównej bohaterce rozrywa się spódnica. Co mogą zrobić?
− Klubowicze organizują bal dla podopiecznych. Nagle orientują
się, że zabrakło dwóch dyplomów. Jak powinni się zachować?
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Podsumowanie. W codziennym życiu człowiek często musi sobie
poradzić z sytuacjami niespodziewanymi, nieplanowanymi. Dzięki własnej pomysłowości można wyjść z opresji, rozwiązując problem w nietypowy sposób.
Ćwiczenie 
Wolontariusze mają za zadanie stworzyć z samych siebie, bez użycia rekwizytów, maszynę lub urządzenie, np. zegar, kombajn, łódź
podwodną, rakietę bądź parowóz. Każda osoba udaje określoną część
maszyny i musi tak współpracować z innymi członkami zajęć, czyli
częściami urządzenia, aby działało ono płynnie i sprawnie, a nawet –
dla uatrakcyjnienia zabawy –wykonywało jakąś dodatkową czynność,
np. zegar wybijał określoną godzinę.
Po skończeniu prezentacji prowadzący pyta uczestników zajęć,
co było trudne w wykonaniu zadania, a co ułatwiało jego zrealizowanie.
Podsumowanie. Opiekun zauważa, że najlepsze rozwiązania często
biorą się z pomysłów proponowanych przez członków grupy. Każdy
może wnieść coś od siebie. Pomysłowość można rozwijać, wykorzystując wyobraźnię i będąc odważnym w realizacji nietypowych rozwiązań. Dzięki temu praca jest ciekawsza i bardziej urozmaicona zarówno
dla podopiecznego, jak i samego wolontariusza.
Zadanie domowe
Prowadzący prosi uczniów o zapoznanie się z fragmentem Małego
Księcia. Ich zadaniem jest pokazanie rysunku najedzonego węża innym osobom (rodzicom, rodzeństwu lub przyjaciołom) i zapytanie ich,
co widzą na obrazku. Na kolejnym spotkaniu wolontariusze podzielą
się otrzymanymi odpowiedziami.
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Zestawy przedmiotów

lotki – taśma klejąca
kilkanaście pokrywek od garnków – taśma klejąca
nożyczki – gazety – farby
sól – woda – mąka
piasek – woda – łyżka
dyktafon – koc – duże sitko
makaron spaghetti – plastelina – guma krawiecka
papier gazetowy
słomki do picia – płyn do zmywania naczyń
piłeczki do ping-ponga – nożyczki – miska z wodą
słomki do picia
damskie szpilki – glany – kierpce
rękawiczki – papier – flamastry
sznurówki – łyżki – papier toaletowy
prześcieradło – stół – latarka
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Antoine de Saint-Exupéry
Mały Książę (fragment) [2]
Gdy miałem sześć lat, zobaczyłem pewnego razu wspaniały obrazek w książce opisującej puszczę dziewiczą. Książka nazywała się „Historie prawdziwe”.
Obrazek przedstawiał węża boa, połykającego drapieżne zwierzę. (…)
W książce było napisane: „Węże boa połykają w całości schwytane zwierzęta. Następnie nie mogą się ruszać i śpią przez sześć miesięcy, dopóki zdobycz nie zostanie
strawiona.”
Po obejrzeniu obrazka wiele myślałem o życiu dżungli. Pod wpływem tych myśli udało
mi się przy pomocy kredki stworzyć mój pierwszy rysunek. Rysunek numer 1.
Wyglądał on tak:

Pokazałem moje dzieło dorosłym i spytałem, czy ich przeraża.
– Dlaczego kapelusz miałby przerażać? – odpowiedzieli dorośli.
Mój obrazek nie przedstawiał kapelusza. To był wąż boa, który trawił słonia. Narysowałem
następnie przekrój węża, aby dorośli mogli zrozumieć. Im zawsze trzeba tłumaczyć.

PAŹDZIERNIK
Warsztaty na poziomie 2
Temat

Pomysłowość

Cele

 uświadomienie



Pomoce

klubowiczom znaczenia pomysłowości
w pracy z podopiecznymi
zapoznanie uczniów z technikami wspierającymi twórcze myślenie w grupie
rozwijanie twórczego myślenia

(do ćwiczenia 1)
duże arkusze papieru
długopisy/flamastry
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Omówienie zadania domowego z września
Opiekun poprosił wychowanków, aby spróbowali wyznaczyć sobie
ważny osobisty cel na okres najbliższego tygodnia, trzech miesięcy
i jednego roku, a potem aby zrobili to samo w odniesieniu do pracy
w wolontariacie i te ostatnie postanowienia zapisali w swoich klubowych indeksach. Członkowie Klubu mają teraz okazję wspólnie przyjrzeć się tym decyzjom oraz podzielić się pierwszymi sukcesami i wątpliwościami.
Ćwiczenie 
Prowadzący pyta wolontariuszy, do czego służy krzesło. Oczywista odpowiedź brzmi: „do siedzenia”. Ale uczestnicy zajęć dzielą się
na dwuosobowe grupy i w określonym czasie (np. w 10 minut) wymyślają jak największą liczbę innych, niekoniecznie standardowych
sposobów wykorzystania tego mebla. Po upływie ustalonego czasu
zespoły przedstawiają swoje pomysły.
W innym wariancie tego ćwiczenia klubowicze szukają niekonwencjonalnych odpowiedzi na inne pytania, np. czego nie da się zrobić
widelcem, do czego można wykorzystać gumkę, ołówek i spinacz biurowy.
Podsumowanie. To zadanie sprzyja pobudzeniu wyobraźni. W prosty sposób „zmusza” mózg do zmiany sposobu myślenia i wyjścia
poza schematy.
Ćwiczenie 
Opiekun prosi uczestników zajęć, aby pomyśleli o tym, co zabraliby
ze sobą na bezludną wyspę. Proponuje, aby wymienili trzy rzeczy i nazwę każdej z nich zapisali na osobnej kartce. Następnie dzieli uczniów
na grupy i proponuje, aby zastanowili się, w jaki sposób wykorzystaliby
te przedmioty do stworzenia swojego świata na wyspie. Pomysły zapisują na dużych arkuszach papieru, a następnie przedstawiają je pozostałym zespołom i porównują rozwiązania. Prowadzący docenia oryginalność i nieschematyczność myślenia. Zachęca również do wspólnej
dyskusji na temat tego, jak można ćwiczyć wyobraźnię i w jakich sytuacjach służy ona klubowiczom.
Podsumowanie. Pomysłowość jest cechą, która pomaga w pracy
wolontariusza. Wyobraźnia może bowiem zdziałać cuda. Czasem, gdy
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brakuje zabawek, gdy nie wiadomo, jak wywołać uśmiech na twarzy
drugiego człowieka, gdy zorganizowanej przez „Ósemkę” imprezie
grozi katastrofa, młodzi ludzie mogą sami coś stworzyć. Coś, co będzie miłym i nowym, często niezwykłym, doświadczeniem dla podopiecznych. Zaimprowizować. Odważenie się na bycie twórczym pozwala również zachować entuzjazm i chęć działania, zapobiega nudzie
i monotonii zajęć.
Kierowanie procesem twórczym polega na ciągłym poszukiwaniu
i znajdowaniu coraz to lepszych możliwości. Osoby kreatywne podążają za tym, co je interesuje i inspiruje, a jednocześnie patrzą krytycznie na swoje działania. Trudno jednak wpadać na nowe pomysły i modyfikować je samemu; łatwiej, gdy współpracuje się z innymi. Służą
temu techniki wspomagające twórcze myślenie:
− grupy współzawodniczące,
− technika grupy nominalnej,
− burza mózgów,
− burza mózgów z pytaniami,
− klasyczne pytania,
− analogie,
− „podaj dalej”.
Grupy współzawodniczące
Członkowie grupy mają wykonać dane zadanie. Pracują w kilkuosobowych
zespołach, które uczestniczą w konkursie na najlepszą realizację założonego
celu ćwiczenia. O wygranej decyduje juror (prowadzący zajęcia), a czasem
jury (pozostali uczestnicy zabawy). Na koniec wszyscy wspólnie przekształcają przedstawione idee w jeden, najlepszy pomysł.
Technika grupy nominalnej
Metoda ta pomaga w radzeniu sobie ze wstydem i nieśmiałością w sytuacjach
ekspozycji społecznej oraz w przełamywaniu naturalnej niechęci do pracy
zespołowej. Składa się z następujących etapów:
1. Określenie problemu – wskazanie, o czym członkowie grupy powinni myśleć.
2. Praca indywidualna – każdy zapisuje na oddzielnej kartce papieru wszystkie pomysły,
jakie przyjdą mu do głowy.
3. Przedstawienie pomysłów – każdy głośno odczytuje swoją propozycję.
4. Dyskusja i pytania związane z przedstawionymi pomysłami.
5. Głosowanie na najlepszy pomysł.

Jeśli chcesz, by w Twojej szkole powstał i działał Klub Ośmiu, zadzwoń lub napisz do nas!
tel. 22 629 35 75; e-mail: kluby@swiatnatak.pl; www.swiatnatak.pl

126
WIEM, JAK POMAGAĆ

Burza mózgów
Jest to świetny sposób na zwiększenie liczby rozwiązań i ich zróżnicowania. W tym celu członkowie grupy wspólnie tworzą długą listę „szalonych
pomysłów”. Część z nich może okazać się bardzo pomocna – nawet jeśli
nie w pierwotnej wersji, to jako inspiracja dla dalszych koncepcji. Ten sposób pracy skłania do niekonwencjonalnego myślenia, swobodnych skojarzeń,
przełamywania schematów. Jedyne zasady, jakie w nim obowiązują, zachęcają po prostu
do nieskrępowanej twórczości każdego członka zespołu:
1. Liczy się ilość, a nie jakość pomysłów.
2. Stwórz ich jak najwięcej; tyle, ile potrafisz.
3. Nikt nie może krytykować propozycji innych osób.
4. Żaden pomysł nie jest zbyt dziwny, żeby go zapisać.
Burza mózgów z pytaniami
Technika ta przypomina burzę mózgów, z tą różnicą, że członkowie grupy
wymyślają pytania, a nie rozwiązania. Polega na stawianiu jak największej
liczby pytań w związku z omawianym zagadnieniem. Pozwala to przewidywać potencjalne problemy i nowatorskie podejście do poruszanego tematu.
Klasyczne pytania
Są to pytania teoretyczne, które zmuszają grupę do zbadania podstawowych
założeń dotyczących danego problemu i przemyślenia swoich poglądów.
Według Arthura Bella, autora książki „Communication and Practice” („Komunikacja i praktyka”), można zastosować dziesięć takich pytań i w łatwy
sposób dopasować je do każdego zagadnienia. Przy czym prawdopodobnie
przy rozważaniu określonego zagadnienia niektóre z nich okażą się bardziej przydatne,
natomiast inne – mniej i te należałoby wtedy odrzucić. Uniwersalne pytania brzmią:
1. Dlaczego powinno nas to obchodzić?
2. Jak można to podzielić na części lub etapy?
3. Jakie okoliczności do tego doprowadziły?
4. Jaka osoba byłaby tym zainteresowana?
5. 5. Jeśli to by nie istniało, to co by się zmieniło?
6. Jaką cechę lubię w tym najbardziej, a jaką najmniej?
7. Jaki jest kontekst powstania tego (jaki ruch społeczny, dziedzina życia lub sytuacja)?
8. Jakie są z tego podstawowe korzyści?
9. Jeśli to by się nie udało, to co by temu przeszkodziło?
10. Jak można wytłumaczyć to dziesięcioletniemu dziecku?
Analogie
Analogia oznacza znaczne podobieństwo, zbieżność dwóch przedmiotów,
osób, przedmiotów, sytuacji, zjawisk, a nawet pojęć. Wnioskuje się o cechach
czegoś lub procesach zachodzących w ramach omawianego zagadnienia
na zasadzie jego podobieństwa do innego. Wymyślanie analogii pomaga
w tworzeniu nowych rozwiązań i zadań. Początkowo członkowie zespołu
mogą podawać oczywiste i powierzchowne skojarzenia, aby po jakimś czasie sięgnąć
po bardziej niekonwencjonalne powiązania, dotykające istoty problemu.
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Podaj dalej
Jest to gra, która pomaga grupie przełamać opory w stosunku do wolnych
skojarzeń i wspólnego myślenia. Jeden z uczestników zajęć zapisuje na górze
kartki swoje refleksje i spostrzeżenia dotyczące danego tematu, a następnie podaje notatkę drugiej osobie, która dopisuje swoje zdanie. Kartka krąży
wokół stołu dopóty, dopóki członkom zespołu nie wyczerpią się pomysły.
Proces ten charakteryzuje ciągłość myślowa, a każda wypowiedź może ujmować problem
z nowej perspektywy i podsuwać odmienne rozwiązania.
[akapity wyróżnione – koniec]

Zadanie domowe
Jednym z ogólnopolskich zadań wszystkich Klubów Ośmiu jest zorganizowanie Balu Integracyjnego dla osób niepełnosprawnych. Prowadzący prosi wolontariuszy o przygotowanie na piśmie scenariusza
imprezy (jej pełnej koncepcji wraz z zabawami i atrakcjami) i przyniesienie opracowanych projektów na następne zajęcia.

LISTOPAD
Warsztaty na poziomie 1
Temat

Dyskrecja

Cele

 uświadomienie


Pomoce

wolontariuszom znaczenia dyskrecji
w pracy z podopiecznymi
uwrażliwienie klubowiczów na sytuacje, w których odpowiedzialność za drugiego człowieka jest ważniejsza niż
lojalność wobec niego

(do ćwiczenia 3)
opowiadanie Igor, zamieszczone na końcu opisu szkolenia
listopadowego

Omówienie zadania domowego z października
Prowadzący poprosił uczniów o zapoznanie się z fragmentem Małego Księcia (zamieszczonym na końcu opisu szkolenia październikowego). Uczestnicy mieli za zadanie pokazać rysunek najedzonego węża
innym osobom; rodzicom, rodzeństwu lub przyjaciołom i zapytać ich,
co widzą na obrazku. Wychowankowie dzielą się otrzymanymi odpowiedziami.
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Ćwiczenie 
Opiekun wybiera czterech lub pięciu klubowiczów. Jeden z nich
zostaje, reszta wychodzi za drzwi. Uczniowi, który został w klasie,
prowadzący pokazuje zdjęcie np. wycięte z prasy kolorowej, z dużą
ilością szczegółów. Następnie prosi pierwszą osobę zza drzwi. Wolontariusz, który oglądał fotografię, ma za zadanie jak najdokładniej
opisać dołączającej do niego osobie to, co widział. Ta osoba z kolei zaprasza do klasy następnego uczestnika zajęć i stara się powtórzyć mu
to, co sama usłyszała. W ten sposób wszyscy po kolei dowiadują się,
co widniało na zdjęciu. Na końcu Opiekun pokazuje fotografię i sprawdza jej zgodność z opisem podanym przez ostatniego wolontariusza.
Po wspólnym przedyskutowaniu przyczyn ewentualnych rozbieżności prowadzący wskazuje, że podobnym mechanizmem rządzi się
plotka. Pyta wychowanków, jakie są ich osobiste doświadczenia w tej
kwestii. Czy oni sami lub znane im osoby były kiedyś obiektami plotki
i jak ta historia się zakończyła?
Podsumowanie. Stara prawda mówi, że wielcy ludzie rozmawiają
o ideach, przeciętni – o rzeczach, a mali – o bliźnich. Do jakiej grupy należą wolontariusze? Plotkarz to człowiek, który woli sensację od prawdy, a własną przyjemność z przekazywania „newsów” przedkłada nad
życzliwą myśl o człowieku, którego dana informacja dotyczy. Przez
plotkowanie, krytykowanie, obmawianie, zdradzanie cudzych sekretów możesz wyrządzić komuś wielką krzywdę, a także popsuć lub
całkowicie zniszczyć swoje dobre stosunki z innymi. Rozsiewając niesprawdzone wiadomości, człowiek przyczynia się do kłamstwa, nawet
jeśli myśli, że mówi prawdę. Gdy zaś ta wyjdzie na jaw, brak dyskrecji
może obrócić się przeciwko plotkarzowi. Jeżeli przylgnie do niego zła
opinia, nikt nie będzie mu ufał ani powierzał swoich spraw. Stanie się
niewiarygodny, a inni mogą zacząć od niego stronić.
Ćwiczenie 
Opiekun czyta wolontariuszom wiersz Plotkarka (zamieszczony na końcu opisu szkolenia listopadowego) i inicjuje dyskusję na temat poruszony
w utworze. Pyta, jaka nauka z niego wynika, dlaczego wolontariusz powinien być lojalny i czy zawsze musi zachować dyskrecję; kiedy zachowanie
jest lojalne, a jaka postawa i w jakich sytuacjach świadczy o nielojalności.
Prosi młodych ludzi o podanie odpowiednich przykładów.
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Podsumowanie. Dyskrecja i lojalność to cechy niezbędne u wolontariusza. Zdarzają się jednak takie sytuacje, w których pomagający
powinien ujawnić sekret podopiecznego dla jego dobra. Ważne, aby
uczeń umiał rozpoznać, czy jest w stanie sam rozwiązać tego rodzaju
dylemat, czy też potrzebuje pomocy kogoś bardziej doświadczonego,
np. Opiekuna Klubu. Prowadzący podkreśla, że nieumiejętna pomoc
może przynieść więcej zła, trudnego potem do naprawienia, niż dobra,
a proszenie o wsparcie jest przejawem mądrości i dojrzałości.
Ćwiczenie 
Opiekun lub jeden z uczestników zajęć czyta na głos fragment
książki Igor (zamieszczony na końcu opisu szkolenia listopadowego).
Podsumowanie. Prowadzący przypomina, że podopieczni, tak jak
wszyscy ludzie, mogą mieć różne tajemnice: rodzinne, szkolne, towarzyskie, zdrowotne. Wolontariusze nie zawsze je poznają, jeśli jednak
tak się stanie, to powinni zachować dyskrecję, aby nie narażać nikogo
na ośmieszenie lub odrzucenie przez środowisko.
Robert Dariusz Konieczny
Plotkarka
Krzysio źle mówi o szkole
Maciek bazgrze coś po stole
Ania lekcji nie odrabia
Wacek w klasie wciąż rozrabia
Bartek kradnie długopisy
Daniel gruby jest i łysy
Radek język znów wystawia
Magda do psot mnie namawia
A Iwonka jest za ruda
Czesia straszna jest maruda
Karol zawsze dłubie w nosie
Jakub brudzi się jak prosię
Hania strasznie hałasuje
Basia ma aż cztery dwóje
Piotrek ma porwane spodnie
Lusia stroi się niemodnie
Tomek nosi okulary
Jacka tato jest już stary…
Oj! Nie ładnie tak plotkować!
Czy nie umiesz się zachować?
Ja? Wzorowo się sprawuję!
I o nikim nie plotkuję.
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Barbara Ciwoniuk
Igor (fragment) [3]
Szybko zauważyłem, że wszystkim dzieciakom czytanie i pisanie przychodziło jakoś łatwiej niż mnie. (…) W domu zadręczałem mamę „próbami” czytania, aż w końcu doszło do tego, że szedłem do szkoły spokojny tylko wtedy, gdy umiałem już cały zadany tekst na pamięć. Chociaż starałem się pisać
jak najrówniej i najdokładniej, nigdy nie dostawałem dobrych ocen z polskiego,
bo notorycznie myliłem litery – „b” z „d”, „a” z „o”, a moje „l” i „ł” zawsze miały laseczki odwrócone w złą stronę. Po cichu zacząłem uważać się za jakiegoś wyjątkowego idiotę. Martwiłem się tym podwójnie, widząc rozczarowane i przerażone oczy mamy, gdy przeglądała moje
zeszyty (nie tylko te z dyktandami). Z matematyką wcale nie było lepiej. Chociaż rozumiałem
ją i lubiłem, często zdarzało się, że w czasie kartkówki źle zrozumiałem polecenie pani Joli,
która mnie wtedy uczyła, myliłem znaki lub przestawiałem cyferki i zamiast 42 pisałem 24.
(…) Pewnego wieczoru zastałem ją w kuchni nad lekturą któregoś z jej ulubionych czasopism.
Próbowała odwracać głowę w drugą stronę, żeby ukryć przede mną, że ryczy jak bóbr, co się
jej niekiedy w czasie czytania tych szmatławców zdarzało. […] Okiem fachowca spojrzałem
na stronę rozłożonej gazety i po raz pierwszy przeczytałem wtedy słowo „dysleksja”.
(…) Zgadnijcie dlaczego lubię Andersena, Picassa, Leonarda da Vinci, Faradaya, Einsteina, Churchilla, Agatę Christie, Rodina, Edisona, Bella, Disneya, Henry’ego Forda, Rockefellera i Napoleona Bonaparte? Bo wszyscy oni byli dyslektykami. (…) Wielu z nich miało trudne dzieciństwo,
nic im się nie udawało, uważano ich za idiotów. (…) Einstein zaczął czytać, mając dziesięć lat.
(…) Kuroń dowiedział się, że jest dyslektykiem, dopiero jako dorosły człowiek. Miał bardzo dużo
nieprzyjemnych doświadczeń w szkole. Zdarzało się, że wypracowania czytał z pustej kartki,
udając, że coś tam napisał. Wszyscy wymienieni tu przeze mnie mieli trudności z poprawnym
pisaniem. Zawsze. Większość z nich nigdy nie przyswoiła sobie zasad ortografii.

LISTOPAD
Warsztaty na poziomie 2
Temat

Dyskrecja

Cele

 uświadomienie wolontariuszom konsekwencji braku dyskrecji w pracy z podopiecznymi

 uwrażliwienie uczniów na sytuacje, w których odpowiedzialność za drugiego człowieka jest ważniejsza niż lojalność wobec niego

Pomoce

(do ćwiczenia 1)
zdjęcia wycięte z kolorowych czasopism
(do ćwiczenia 3)
opowiadanie Kamila, zamieszczone na końcu opisu szkolenia listopadowego
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Omówienie zadania domowego z października
Jednym z ogólnopolskich zadań wszystkich Klubów Ośmiu jest
zorganizowanie Balu Integracyjnego dla osób niepełnosprawnych.
Uczestnicy zajęć przedstawiają Opiekunowi i omawiają z nim przygotowywaną przez ostatni miesiąc pracę domową – scenariusz imprezy (jej pełnej koncepcji wraz z zabawami i atrakcjami), wprowadzając
do niego poprawki i nowe pomysły.
Ćwiczenie 
Prowadzący wybiera czterech lub pięciu wolontariuszy. Jedna
ze wskazanych osób zostaje w klasie, reszta grupy wychodzi za drzwi.
Uczniowi, który został, Opiekun pokazuje zdjęcie z dużą ilością szczegółów (np. z kolorowego czasopisma) i prosi, aby je jak najlepiej zapamiętał. Następnie zaprasza pierwszą osobę zza drzwi. Klubowicz,
który widział fotografię, ma za zadanie zdać koledze bądź koleżance dokładną relację z tego, co zobaczył. Osoba, która usłyszała opis,
przekazuje go kolejnej, a ta – następnej, aż w ten sposób wszyscy
dowiadują się, co widniało na zdjęciu. Na końcu prowadzący pokazuje fotografię całej grupie, która sprawdza, czy opis ostatniej osoby
zgadza się z prawdą. Po przedyskutowaniu przyczyn ewentualnych
rozbieżności prowadzący prosi wolontariuszy o przemyślenie, czy podobnym mechanizmem nie rządzi się plotka. Pyta także o ich osobiste
doświadczenia: czy pamiętają takie zdarzenie, które zostało zmienione nie do poznania przez osoby je relacjonujące, czy sami byli kiedyś
obiektem plotki i jak ta historia się zakończyła.
Podsumowanie. Osoba, która nie potrafi uszanować prywatności podopiecznego, jego tajemnicy i intymności, nie nadaje się do wolontariatu.
Zaufanie drugiego człowieka można zyskać tylko wtedy, kiedy jest on
przekonany, że nie odniesie szkód w wyniku własnej szczerości. Wierzy bowiem, że osoba, która mu pomaga, zachowa udzielone jej informacje (niekiedy krępujące i wstydliwe) tylko dla siebie i nie będzie ich upubliczniała.
Ćwiczenie 
Opiekun przedstawia klubowiczom następujące sytuacje:
− Twój podopieczny, 9-letnie dziecko, zdradza ci w największej
tajemnicy, że ukradł smartfon z siedzenia zaparkowanego samochodu. Jak reagujesz?
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− Osoba, której pomagasz, jest obiektem plotki. Co robisz? Czy
ignorujesz ten fakt, czy też dyskutujesz z innymi, próbując im
przekazać, że rozgłaszana jest nieprawda? Czy powtarzasz podopiecznemu, że go pomówiono, czy milczysz na ten temat?
− Pracujesz w programie „Starszy brat – starsza siostra”. Chłopiec będący pod Twoją opieką zdradza ci, że zdarza mu się zażywać narkotyki na imprezach. Prosi o zachowanie sekretu. Czy możesz to zrobić?
− Orientujesz się, że twój 6-letni podopieczny jest regularnie bity
w domu. Jak się zachowasz?
Prowadzący prosi wolontariuszy, aby w kilkuosobowych grupach
zastanowili się nad tym, jak powinni się zachować w poszczególnych
sytuacjach i jak rozstrzygnąć przedstawione dylematy. Na zakończenie
każdy zespół podaje swoje rozwiązania, a wszyscy uczestnicy zajęć
wybierają najlepsze.
Ćwiczenie 
Opiekun prosi jednego z uczniów o głośne odczytanie opowiadania Kamila (zamieszczonego na końcu opisu szkolenia listopadowego) i omawia z całą grupą opisane w nim wydarzenie, a także uczucia
głównej bohaterki.
Podsumowanie. Podobnie jak w relacji lekarz-pacjent, gdzie tego
pierwszego obowiązuje tzw. tajemnica lekarska, wolontariusz zachowuje dla siebie usłyszane sekrety i wiedzę o zdarzeniach z życia podopiecznego oraz jego osobistych przeżyciach. Istnieją jednak sytuacje
wyjątkowe, kiedy lojalność ustępuje miejsca odpowiedzialności za los,
a czasem nawet za życie drugiego człowieka. Jeśli pomagający nie
wie, czy w danym przypadku może i powinien ujawnić cudzą tajemnicę, powinien poradzić się doświadczonej osoby dorosłej, np. rodziców,
Opiekuna Klubu lub szkolnego psychologa. Jest istotne, aby zapamiętał następującą zasadę: „Nie mów tego, o czym należy milczeć; nie
przemilczaj tego, co należy powiedzieć”.
Ewa Barańska
Kamila [4]
Na początku grudnia, późnym wieczorem, Kamila przyszła do mnie do domu.
Już w progu dostrzegłam podpuchniętą, krwawą pręgę biegnącą od brwi
nad lewym okiem poprzez policzek aż do brody.
— Cześć, prędzej bym się Lilii spodziewała niż ciebie. Wejdź.
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Wsunęła się do pokoju, pochylając nisko głowę, aby ukryć twarz. Taktownie niczego nie
zauważyłam.
— Mam do ciebie prośbę — wydukała nieśmiało.
— Chodź do mojego pokoju. — Pociągnęłam ją za sobą.
— Przepraszam za kłopot.
— Daj spokój. O co chodzi?
— Twoja mama jest lekarzem, prawda?
— Tak, ale teraz jest w szpitalu na dyżurze.
— Wiesz, spadłam ze schodów. Nie zapaliłam światła i potknęłam się o własne nogi… Czy
twoja mama mogłaby załatwić mi tydzień zwolnienia? Rozumiesz… Kiedyś się odwdzięczę, ale na razie…
— Co ty bajdurzysz? O żadnym odwdzięczaniu nie ma mowy. Pogadam z nią.
— Ale wymyśl coś sensownego.
— Nie ma problemu. Powiem, że cierpisz na typowo babskie dolegliwości i wstydzisz
się o tym mówić. Mama zrozumie. Jest tylko jeden warunek, musisz zarejestrować się
na wizytę.
— Bez tego się nie da?
— Nie. Zwolnienia lekarskie są drukami ścisłego zarachowania, nie można ich wystawiać
bez kart chorobowych.
— Aha. No to nic z tego. Jestem zdrowa. Nie mam nawet tych babskich dolegliwości.
— Pójdę z tobą. Bądź jutro o trzynastej w przychodni na Hetmańskiej przy okienku rejestracji. Do internisty. Będzie dobrze, zobaczysz. Napijesz się herbaty?
— Nie, dziękuję. Już jest późno, muszę wracać.
— Nie ma sprawy.
Wiedziałam, że ten upadek ze schodów to bujda, ale odpuściłam sobie dociekanie, co się
naprawdę stało, by nie zgrzeszyć wścibstwem. Wścibstwo jest paskudną wadą, więc nie
należy z nikogo wyciągać zwierzeń. Niejako symetrycznie, na przeciwległym biegunie
systemu wartości leży grzech zaniechania, czyli brak reakcji na cudzie cierpienie – równie
paskudna znieczulica.
Tamtego wieczoru opuścił mnie rozum. Nie uczyniłam żadnego intelektualnego wysiłku,
aby rozważyć, gdzie w tym przypadku przebiega granica pomiędzy wścibstwem a obojętnością. Na próżno próbuję się przekonać, że tam, gdzie chodzi o sprawę uznaniową,
łatwo o pomyłkę. Dzisiaj, po tym, co zrobiła Kamila, moje sumienie, niczym surowy spowiednik, nie zamierza udzielić mi rozgrzeszenia. Gorzej, bezlitośnie wytyka karygodny
tumiwisizm, bo przecież wtedy, w moim eleganckim domu, te jej rozłażące się buty, te
sprane, zszarzałe ciuchy i ta okropna, kraciasta jupka wręcz raziły niedostatkiem. W naszej budzie nie brakowało garderobianych dziwactw, różnych wiązanych ekstrawagancko
szalików, porozciąganych swetrów, postrzępionych nogawek, koszul wystających niedbale spod kurtek, jednak ubiory Kamili nie były ekstrawaganckie. No i ta jej rozkwaszona
twarz, to żałosne kulenie się w sobie, ten uciekający wzrok… Wszystko to razem wołało
o ratunek, a ja, głupia torba, zamiast objąć, wysłuchać, pocieszyć, pomóc… Zostawiłam
ją samą w imię jakiegoś durnowatego bon tonu, który tak naprawdę mniej elegancko
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oznaczał: „Olewam cię”. Zbliżały się święta, spadło dużo śniegu, na najbliższy weekend
wybierałam się z rodzicami na narty, miała z nami jechać Sabina… Świat wydawał się taki
piękny, nie chciałam sobie psuć humoru cudzymi problemami.
Moją ulubioną książką w dzieciństwie był „Mały Książę” Saint-Exupéry’ego. Do dziś pamiętam, jak poruszyły mnie słowa lisa, że dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze
jest niewidoczne dla oczu. Płakałam nad losem Małej Syrenki, dziewczynki z zapałkami,
Nereczka i wielu innych fikcyjnych postaci, co pozwoliło mniemać mnie i moim bliskim,
że jestem osobą wyjątkowej wrażliwości. Tymczasem w życiu realnym moje serce nie
dostrzegało nawet tego, co kłuło w oczy.
I gdyby Kamila nie umarła, nawet nie wiedziałabym, że jestem taką cholerną hipokrytką.
Ale wracam do zasadniczego wątku.
Nazajutrz poszłam z Kamilą do gabinetu mamy. Mama zwolnienie załatwiła, ale przy sposobności skierowała ją na konsultację do neurologa i do ambulatorium na badanie krwi.
Podejrzewała wstrząśnienie mózgu i anemię, ale polecana przeze mnie pacjentka nie pojawiła się więcej w przychodni.
Po tym wydarzeniu Kamila niemal na rok odsunęła się w cień. Żyła sobie na obrzeżach
klasowego nurtu wydarzeń prawie niezauważalna.

GRUDZIEŃ
Warsztaty na poziomie 1
Temat

Bezinteresowność

Cele

 uświadomienie wolontariuszom wartości bycia bezinteresownym

 wzmacnianie

postawy bezinteresowności oraz postaw
pokrewnych: uczynności i ofiarności

Pomoce

(do ćwiczenia 1)
opowiadanie Rachunek, zamieszczone na końcu opisu szkolenia grudniowego – kopia dla każdego uczestnika zajęć
kartki papieru
długopisy/flamastry
(do ćwiczenia 2)
papierowe talerze,
kolorowy papier,
nożyczki, kleje,
ziarenka ryżu
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Ćwiczenie 
Prowadzący rozdaje uczestnikom zajęć pierwszy fragment opowiadania Rachunek (zamieszczonego na końcu opisu szkolenia grudniowego), aby je samodzielne przeczytali. Następnie prosi ich o dopisanie
dalszego ciągu historii. Przeznacza na to zadanie około 15 minut. Klubowicze odczytują własną wersję zakończenia, a następnie rozmawiają o przedstawionych propozycjach, wybierając najlepszą. Na zakończenie Opiekun czyta drugą część opowiadania i rozmawia z uczniami
na jego temat. Pyta:
− czy i pod jakimi względami ich zakończenia różniły się od oryginalnego;
− dlaczego mama okazała się bezinteresowna i jej rachunek opiewał na kwotę 0 zł;
− czy ich rachunek również tyle by wyniósł i jaka byłaby zapłata
za ich pracę wolontarystyczną – czy jest ona bezinteresowna.
Ćwiczenie 
Prowadzący rozdaje wolontariuszom papierowe talerze i ziarenka
ryżu. Prosi ich, aby każdy narysował na swoim talerzu linię dzielącą
talerz na pół, a potem wyciął z kolorowego papieru ulubione potrawy
i przykleił je do jednej części talerza. Do drugiej klubowicze przykleją
po kilka ziarenek ryżu.
Podsumowanie. Opiekun komentuje ćwiczenie: tak wyglądają dysproporcje pomiędzy różnymi częściami świata pod względem dostępu
do pożywienia. Są takie miejsca, gdzie dzieci głodują (kraje te można
pokazać na globusie lub na mapie – np. Indie, o których będzie mowa
w następnym ćwiczeniu).
Ćwiczenie 
Prowadzący opowiada o biedzie panującej w Indiach. Można wykorzystać fragmenty filmu Karol – papież, który pozostał człowiekiem,
dotyczące życia Matki Teresy z Kalkuty. Czyta wspomnienie świętej
(zamieszczone na końcu opisu szkolenia grudniowego) i pyta wychowanków:
− czy mają coś wspólnego z chłopcem opisanym w opowiadaniu;
− czym dzisiaj, w Polsce, może być buteleczka z cukrem w ich rękach.
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Podsumowanie. Wielu ludzi dobrej woli zastanawia się, komu i w jaki
sposób może pomóc. Często jednak ograniczają się do pustych deklaracji, ponieważ wspieranie potrzebujących wymaga wysiłku i przełamywania własnej wygody. Bywa, że z tego, co przyjemne, ludzie ci rezygnują tylko wtedy, gdy wiąże się z tym określona korzyść, np. uznanie otoczenia, zysk materialny w postaci ulg podatkowych. Trudniej
jest zdecydować się na bezinteresowną pracę, jeśli jedyną gratyfikację
stanowi uśmiech lub dobre słowo.
Zadanie domowe
Opiekun proponuje uczniom, aby przez jeden tydzień słodycze,
które kupują w szkole lub po lekcjach, przeznaczyli nie dla siebie, ale
umieścili w specjalnym Koszu Świątecznym dla dzieci z najbiedniejszego regionu Polski, z Bieszczad. Miejscowości i wsie z tego regionu
są objęte programem „Kluby Ośmiu – Bieszczadom” zapoczątkowanym przez poznańskie „Ósemki”. Prowadzący rozdaje uczniom nalepki
z serduszkami i prosi, by nakleili je na każdym batonie, czekoladzie czy
innym przysmaku, którego nie zjedzą. Będzie to ich dar serca dla biednych dzieci. Zebrane słodycze są wysyłane na poniższy adres:
Justyna Tokarska
Koordynator Bieszczadzki Fundacji „Świat na Tak”
Szkoła Podstawowa – Nowy Łupków
38-543 Komańcza

Uwaga! Na zakończenie szkolenia Opiekun przypomina uczestnikom zajęć, by na kolejne, styczniowe spotkanie, przynieśli ze sobą indeksy pracy.
Bruno Ferrero
Rachunek (I część opowiadania) [5]
Pewnego wieczoru, podczas gdy matka przygotowywała kolację, jedenastoletni syn wszedł do kuchni, trzymając kartkę w ręku.
Z miną dziwnie oficjalną dziecko wręczyło kartkę matce. Ta otarła sobie ręce
fartuchem i przeczytała, co następuje:
za oczyszczenie z zielska ścieżki: 20 zł
za sprzątnięcie mojego pokoju: 50 zł
za kupienie mleka: 5 zł
za pilnowanie siostrzyczki (3 popołudnia po 3 godziny): 54 zł
za dwa stopnie „bardzo dobre”: 40 zł
za wynoszenie śmieci co wieczór: 15 zł
w sumie: 184 zł
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Bruno Ferrero
Rachunek (II część opowiadania)
Matka spojrzała czule na syna. Jej pamięć zapełniły wspomnienia. Wzięła
długopis i na odwrotnej stronie kartki napisała:
za noszenie ciebie w łonie przez 9 miesięcy: 0 zł
za wszystkie noce spędzone przy tobie, gdy byłeś chory: 0 zł
za wszystkie te chwile, w których towarzyszyłam ci, gdy byłeś smutny: 0 zł
za osuszanie twoich łez: 0 zł
za wszystkie śniadania, obiady i kolacje, które ci przygotowałam: 0 zł
za życie, które daję ci codziennie: 0 zł
w sumie: 0 zł
Po napisaniu tego mamusia, uśmiechając się, podała kartkę synowi. Gdy chłopiec skończył czytać, co mamusia napisała, dwie wielkie łzy pojawiły się w jego oczach. Na stronie,
na której znajdował się przez niego wystawiony rachunek, napisał: „Zapłacono”. Potem
rzucił się matce na szyję i mocno ucałował.
Matka Teresa z Kalkuty
Miłość – owoc, który dojrzewa w każdym czasie (fragment) [6]
Nigdy nie zapomnę, jak małe, hinduskie dziecko nauczyło mnie, jak kochać
wielką miłością. Nie miałyśmy cukru w Kalkucie. Czteroletni chłopczyk dowiedział się, że Matka Teresa nie ma cukru. Ten chłopczyk poszedł do domu
i powiedział rodzicom: „Przez trzy dni nie będę jadł cukru. Dam mój cukier
Matce Teresie”. Po trzech dniach rodzice przywieźli chłopca do naszego domu. Trzymał
w rączce buteleczkę z cukrem (…) cukrem małego dziecka. Wymówienie mojego imienia
sprawiło mu trudność, ale wiedział, że kocha wielką miłością, ponieważ kocha aż do bólu.
Wyrzeczenie się cukru przez trzy dni sprawiło mu ból. Ale to małe dziecko nauczyło mnie,
że gdy chodzi o kochanie wielką miłością, nie liczy się to, jak wiele dajemy, ale jak wiele
miłości wkładamy w dawanie.

GRUDZIEŃ
Warsztaty na poziomie 2
Temat

Bezinteresowność

Cele

 uświadomienie


Pomoce

klubowiczom motywów podejmowania
przez nich pracy wolontarystycznej
wzmacnianie postawy bezinteresowności oraz postaw
pokrewnych: uczynności i ofiarności

zdjęcie żebrzącej osoby
karton
kartki papieru
długopisy/flamastry
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Ćwiczenie 
Prowadzący umieszcza na tablicy karton „dywanik pomysłów” i pokazuje uczestnikom zajęć zdjęcie żebrzącej osoby. Po jego obejrzeniu,
każdy z uczniów zapisuje na małych kartkach sposoby zachowania
wobec przedstawionego człowieka i przyczepia je do kartonu na tablicy. Następnie wolontariusze podchodzą i zaznaczają, które z propozycji wydają się im najwłaściwsze.
Podsumowanie. Codziennie spotykamy wiele osób, które oczekują
od nas wsparcia, np. dobrego słowa lub pomocy materialnej. Ofiarowanie pieniędzy jest najprostszą, najłatwiejszą reakcją na te oczekiwania.
Młodzi ludzie powinni jednak zawsze stawiać sobie pytanie, jakie motywy nimi kierują, gdy udzielają wsparcia potrzebującym: chęć przyjścia
komuś z pomocą czy zaspokojenie własnych potrzeb emocjonalnych.
Ćwiczenie 
Opiekun czyta relację klubowicza „Wigilia Polska” (zamieszczoną
na końcu opisu szkolenia grudniowego). Wychowankowie dzielą się
swoimi przemyśleniami na temat tego:
− co sądzą o zachowaniu chłopca,
− jak oni sami zachowaliby się w podobnej sytuacji.
Ćwiczenie 
Prowadzący prosi wolontariuszy, żeby zastanowili się, w jaki sposób
mogą uprzyjemnić święta osobom pokrzywdzonym przez los, takim
jak pensjonariusze domu opieki, domu samotnej matki lub domu dla
osób niepełnosprawnych. Proponuje określone działanie, np. ustawienie w szkole kosza na dary, aby ustalonego dnia uczniowie mogliby
przynieść drobne upominki lub zrobione samodzielnie karty świąteczne, które przekazaliby do jednego z wybranych ośrodków.
Ćwiczenie 
Opiekun zachęca uczestników zajęć do odpowiedzi na następujące
pytania:
− Czy bezinteresowność jest w modzie?
− Czy ludzi bezinteresownych jest dużo?
− Co przeszkadza mi być bezinteresownym?
− Co pomaga mi być bezinteresownym?
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Podsumowanie. Pomagając innym, ludzie często kierują się potrzebą
uznania, tymczasem praca wolontariusza powinna być bezinteresowna. Może przyjmować ona różne formy: dobrego słowa, chwili uwagi
i rozmowy, pomocy w codziennych sprawunkach… Zawsze powinna
wypływać z chęci wsparcia drugiej osoby w trudnej sytuacji. Nigdy –
być związana z oczekiwaniem wdzięczności czy odwzajemnienia przysługi.
Uwaga! Prowadzący prosi klubowiczów, by na kolejne, styczniowe
spotkanie, przynieśli ze sobą indeksy pracy.
wolontariusz
Wigilia Polska
Wigilia Polska to czas, kiedy obcy sobie ludzie, przy wspólnym śpiewaniu
kolęd i dzieleniu się chlebem, przez chwilę stają się sobie bliscy.
Grudzień 2004. Ostatnia niedziela przed świętami Bożego Narodzenia była
zimna i mokra, padał śnieg z deszczem. Pogoda nie zachęcała do spacerów,
ale Rynek Starego Miasta w Warszawie tętnił życiem. Ponad tysiąc ludzi, dzieci i dorosłych, małych i dużych, bogatych i biednych, tłoczyło się wokół stajenki ze słomy, śpiewając kolędy. Wolontariusze rozdawali barszcz, bigos i ciasta, a przede wszystkim chleb
– kromki zwykłego chleba, bez którego jednak nikt nie wyobraża sobie życia. Ludzie dzielili się nim jak opłatkiem, składając sobie życzenia. Wielu zaczynało rozmowę, niektórzy
ze wzruszenia zaczynali płakać.
Do mnie podeszła starsza kobieta. Ubrana ubogo, zmarznięta. Zaczęliśmy rozmawiać.
Okazało się, że jest samotna, mieszka w nieogrzewanym, zniszczonym malutkim mieszkaniu, prawie bez środków do życia. Muszę przyznać, że zrobiło na mnie wrażenie to,
co słyszałem. Dla mnie to inny świat – ja chodzę do gimnazjum, wracam do ciepłego
domu, czeka na mnie gorący obiad, w domu są rodzice, rodzeństwo, dwa psy.
Umówiłem się z panią Teresą, że ją odwiedzę. To, co zobaczyłem, przeszło moje najgorsze
przewidywania: grzyb na ścianach, wilgoć, zimno. To w takich warunkach miała spędzić
święta już za kilka dni. Musiałem coś z tym zrobić.
Po powrocie do domu porozmawiałem z rodzicami. Przekonałem ich. Dzięki ich pomocy
i zaangażowaniu udało się i wszystko poszło tak, jak zaplanowałem. Pani Teresa spędziła
święta w rodzinnej atmosferze w cieple i wśród ludzi. Było uroczyście i wzruszająco.
Do dziś utrzymujemy kontakt. Pani Teresa mówi o mnie jak o wnuczku. Ja chętnie odwiedzam ją raz na tydzień – rozmawiam, opiekuję się, robię zakupy.
Wiele osób dziwi się, że tak zachowałem się wobec obcej osoby. Ale czy można było
zrobić inaczej?
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STYCZEŃ
Warsztaty na poziomie 1 i 2
Temat

Wytrwałość

Cele

 podsumowanie


Pomoce

aktywności wolontariuszy z ostatniego
półrocza
uświadomienie uczniom znaczenia wytrwałości w pracy
z podopiecznymi

(do podsumowanie półrocza działalności klubowiczów)
kartki papieru
długopisy/flamastry
(do ćwiczenia 1)
opowiadanie Dwie żaby, zamieszczone na końcu opisu szkolenia styczniowego – kopia dla każdego uczestnika zajęć
kartki papieru
długopisy/flamastry
(do ćwiczenia 2)
kartki papieru
długopisy/flamastry
tablica
kreda/pisak

Omówienie zadania domowego z grudnia – tylko dla poziomu 1
Prowadzący omawia z uczestnikami zajęć przebieg akcji „Kluby Ośmiu
– Bieszczadom”. W poprzednim miesiącu zaproponowano im, aby przez
jeden tydzień słodycze, które kupują w szkole lub po lekcjach, przeznaczyli nie dla siebie, ale umieścili w specjalnym Koszu Świątecznym dla
dzieci z najbiedniejszego regionu Polski. Opiekun rozdał uczniom nalepki z serduszkami i poprosił, by nakleili je na każdym batonie, czekoladzie
lub innym przysmaku, którego nie zjedzą. Dary te miały zostać przesłane do koordynatora Bieszczadzkiej Fundacji „Świat na Tak”.
Podsumowanie półrocza działalności wolontariuszy (przy pomocy
klubowych indeksów) – dla poziomów 1 i 2
Prowadzący zajęcia prosi wychowanków, aby ocenili realizowane
przez siebie zobowiązania podjęte we wrześniu. Klubowicze zapisują
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na kartkach swoje sukcesy i niepowodzenia. Przyczyny tych ostatnich
dzielą na zależne i niezależne od nich. Następnie w parach omawiają
przeszkody subiektywne, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które
wynikają z braku wytrwałości.
Ćwiczenie 
Jeden z wolontariuszy czyta na głos opowiadanie Dwie żaby (zamieszczone na końcu opisu szkolenia styczniowego). Opiekun prosi
uczniów o wypisaniu pięciu sytuacji, w których częściej zachowują się
jak pierwsza żaba, oraz pięciu sytuacji, w których postępują raczej jak
druga żaba. Proponuje przypisanie sytuacji do następujących kategorii:
− domowe,
− szkolne,
− towarzyskie,
− osobiste,
− inne według uznania.
Zachęca uczestników zajęć do tego, aby na podstawie stworzonego
podziału spróbowali odpowiedzieć na pytanie, do których zadań potrzebują większej mobilizacji i samodyscypliny.
Ćwiczenie 
Prowadzący dzieli klubowiczów na trzyosobowe grupy i prosimy
o wypisanie trzech rad, co zrobić, by być wytrwałym. Przedstawiciele
zespołów zapisują propozycje na tablicy i wszyscy wspólnie wybierają
pięć najlepszych wskazówek.
Podsumowanie. Opiekun odczytuje fragment wywiadu z Adamem
Małyszem (zamieszczony na końcu opisu szkolenia styczniowego).
Zadanie domowe
Prowadzący prosi uczestników zajęć, aby – mając w pamięci wnioski z omówienia półrocza ich aktywności w „Ósemce” – zaktualizowali
swoje postanowienia dotyczące pracy wolontariackiej zaplanowanej
do końca roku szkolnego.
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autor nieznany
Dwie żaby
Kiedyś dwie żaby wpadły do konwi z mlekiem. Wysiłki, aby się wydobyć, nie dały
efektu. Ściany były zbyt śliskie i za wysokie. „Nie ma sensu się trudzić” – powiedziała jedna, poddała się i utonęła. Ale druga się nie poddała. Chciała żyć. Przebierała nóżkami bez ustanku. Po długim czasie poczuła, że coś pod nią twardnieje,
zwiększyła swoje wysiłki. Wreszcie stanęła na kuli masła i ostatkiem sił wyskoczyła.

Świąteczna rozmowa z Adamem Małyszem [7]
Ks. Andrzej Kołodziejczyk: Opiekujemy się dziećmi, dla których – zwłaszcza
dla chłopaków – jest pan idolem. To są dzieci z rodzin trudnych, dzieci pozostawione same sobie. Często nie mają żadnej motywacji do zmian. Co by pan
im zostawił jako przesłanie?
Adam Małysz: Przede wszystkim trzeba być wytrwałym. Ja od dziecka uprawiam sport.
Wychowywałem się w środowisku, gdzie było dużo dzieci. Nie chodzi tutaj o rodzinę,
bo z rodzeństwa mam tylko siostrę, ale na tym podwórku, na którym się bawiłem, było
bardzo dużo dzieci. A zacząłem skakać, jak miałem 6 lat, i były takie bardzo ciężkie momenty w moim życiu, gdyż musiałem iść na trening, a koledzy albo grali sobie w piłkę,
albo gdzieś tam na rowerach jeździli. Ojciec trzymał mnie bardzo krótko przy tym sporcie
dlatego, że był kierowcą w klubie, a w dodatku mój wujek był trenerem. Więc gdy nie
poszedłem na trening, to bardzo szybko się wydało i później była masa pytań, dlaczego
nie byłem, i tak dalej. No, trudno mi było wyjaśniać, że po prostu chciałem sobie z chłopakami na rowerze pojeździć. Ale dążyłem, dążyłem do swojego i w pewnym momencie…
Zostałem sam w klubie, bez tych starszych kolegów, którzy ze mną zaczynali.
Ks. Andrzej Kołodziejczyk: Czyli warto być wytrwałym?!
Adam Małysz: Warto mieć marzenia i dążyć do swojego. Nawet jak nie idzie, nawet jak
są bardzo kryzysowe momenty, kiedy wydaje się, że to już jest ostatni etap i już się człowiek załamie – nie poddawać się!
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LUTY
Warsztaty na poziomie 1
Temat

Empatia

Cele

 zdefiniowanie pojęcia empatii
 uwrażliwienie klubowiczów na


Pomoce

różnorodność potrzeb i
sposobów ich okazywania przez podopiecznych
rozwijanie umiejętności wczuwania się w sytuację drugiej osoby

(do ćwiczenia 2)
opowiadanie Dziewczynka z zapałkami, zamieszczone
na końcu opisu szkolenia lutowego
kartki papieru
długopisy/flamastry

Ćwiczenie 
Opiekun proponuje kilku wolontariuszom, aby pokazali bez użycia
słów różne emocje, np. złość, radość, wstręt, nudę i smutek. Pozostali
uczestnicy zajęć odgadują, jakie to uczucie. Następnie uczniowie przygotowują i prezentują w parach krótkie pantomimy przestawiające:
− kłótnię,
− niespodziewane spotkanie z miłą osobą,
− pocieszanie przyjaciela w nieszczęściu,
− proszenie nieznajomego o przysługę.
Widzowie zgadują temat scenki.
Prowadzący rozmawia z wychowankami o trudnościach w wyrażaniu własnych emocji i odczytywaniu ich u innych. Na zakończenie
wprowadza pojęcie empatii i wyjaśnia jej różne aspekty intelektualne
i emocjonalne.
Podsumowanie. Opiekun zwraca uwagę uczniów na to, że emocje
odegrane w scenkach były typowe, dlatego z łatwością udało im się
je rozpoznać. Jednak w pracy wolontarystycznej nie zawsze jest to tak
oczywiste, np. starsza pani może pod uśmiechem ukrywać ból związany z chorobą, osoba w depresji – maskować cierpienie rozdrażnieniem,
a małe dziecko – złościć się, choć przeżywa smutek. Z tego powodu w odkrywaniu prawdziwych uczuć podopiecznych klubowicze nie
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mogą się opierać tylko na tym, co widzą, ale powinni również uwzględnić wszystko, czego dowiedzą się i domyślą na podstawie rozmowy
z drugą osobą.
Ćwiczenie 
Uczestnicy zajęć po kolei odczytują na głos fragmenty baśni Dziewczynka z zapałkami (zamieszczonej na końcu opisu szkolenia lutowego). Prowadzący rozmawia z nimi, czy dorośli przechodzący obojętnie
obok zziębniętej dziewczynki mieli rozwiniętą empatię. Następnie prosi wolontariuszy, aby podzielili się na kilkuosobowe grupy i wyobrazili
sobie, że zasiadają w radzie miejskiej. Zadaniem zespołów jest napisanie komunikatu uwrażliwiającego mieszkańców miasta na los osób
potrzebujących. Przedstawiciele grup, burmistrzowie odczytują apele.
Najlepsza prezentacja zostaje na końcu nagrodzona oklaskami.
Ćwiczenie 
Po podróży do Kopenhagi Andersena prowadzący zaprasza wolontariuszy do zmiany czasu i miejsca, i prosi, aby w wyobraźni przenieśli
się do domu kolegi i tam, z ukrycia, byli świadkami takiej oto sytuacji.
Mama kolegi wraca zmęczona z pracy i prosi syna o pomoc. On wykręca się, tłumacząc, że ma dużo lekcji. Mama sama przygotowuje obiad.
Co czujesz, wiedząc, że tak się stało?
Opiekun pyta klubowiczów, czy istnieje różnica we wrażliwości kolegi i przechodniów z opowiadania Andersena. Co w takiej sytuacji powiedzieliby koledze?
Podsumowanie. Umiejętność wczuwania się w sytuację i doznania
drugiego człowieka, rozumienia i przeżywania jego radości oraz smutków, uczy troski o innych. Rozwijanie tej szczególnej wrażliwości pozwala wnikliwie obserwować świat i dostrzec wokół siebie ludzi potrzebujących, samotnych, bezradnych i chorych. Tylko wniknięcie w ich
rzeczywistość daje możliwość udzielenia im właściwej pomocy. Empatyczna postawa wyzwala również motywację i energię do rozwiązania
problemu oraz wsparcia drugiej osoby w tym miejscu, czasie i okolicznościach, w których ona aktualnie się znajduje, i z tymi możliwościami, jakie rzeczywiście ma. Zrozumienie jej położenia i związanych
z tym uczuć pozwoli wesprzeć ją, wspólnie pokonać problemy i stanąć
wobec kolejnych, bardziej skomplikowanych wyzwań. Przy braku em-
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patycznego nastawienia pomoc wolontariusza będzie jedynie złudzeniem, że się pomaga; narcystycznym wyobrażeniem o sobie samym,
że jest się pożytecznym. Trzeba najpierw odnaleźć drogę do drugiego
człowieka i wytrwale służyć mu w najlepszy dla niego sposób, tam,
gdzie on najbardziej tego potrzebuje.
Jan Christian Andersen
Dziewczynka z zapałkami [8]
Zimno było, śnieg padał, ściemniało się coraz bardziej, wieczór się zbliżał.
Ostatni dzień roku skończy się niedługo.
Zima. Przez ulice zasypane śniegiem, w zmroku idzie dziewczynka bosa,
z gołą głową i coś niesie w fartuszku. Dlaczego bosa? To cała historia. Rano
miała pantofle, stare i zniszczone, za duże na nią, stare pantofle matki, ale je pogubiła.
Dwa powozy nadjeżdżały właśnie z stron przeciwnych, a ona chciała prędko przebiec
przez ulicę; biegła co sił, słyszała straszny tętent kopyt, turkot kół, tuż za nią — ach, uciekła przecież, ale boso. Jeden pantofel tak zginął, że go nie mogła znaleźć wśród ciemności, a drugi porwał jakiś chłopiec i ze śmiechem uciekł daleko.
Więc szła boso biedna dziewczynka po śniegu, a nogi jej zsiniały i poczerwieniały. Jedną
ręką ściskała czerwony fartuszek, w którym niosła kilkanaście paczek zapałek na sprzedaż, a w drugiej ręce miała jedną paczkę i tę podsuwała nieśmiało przechodniom, aby
zwrócić na siebie ich uwagę. Ale nikt po nią nie sięgnął, nikt dzisiaj nic nie kupił jeszcze
od dziewczynki, nie miała ani grosika zarobku.
Drżała z zimna i głodu, idąc z wolna przez ulice, podobniejsza do cienia niż do żywego
dziecka. Białe płatki śniegu osiadały jej na długich, jasnych włosach, które ciepłym płaszczem osłaniały plecy i szyję dziewczynki. Ładnie jej było w tym złocistym płaszczu ze srebrzystymi gwiazdami nad czołem, lecz nie myślała o tym. Więcej zajmował ją przyjemny
zapach pieczonej gęsi, który co chwila uderzał jej głodem zaostrzone powonienie. Ludzie
żegnali stary rok wesoło, a ona taka głodna i zziębnięta…
Usiadła wreszcie. Tak była zmęczona, że nie mogła iść dalej. Osiadła w kąciku między
dwoma domami, z których jeden więcej występował na środek ulicy. Ciemno tu było, więc
nikt jej nie widział. Zresztą tak się skuliła, skryła pod spódniczkę zziębnięte nogi, ażeby
je rozgrzać… Ale jakże się rozgrzać na śniegu i mrozie? A do domu wrócić nie miała odwagi: nie sprzedała ani jednego pudełka, jakże wracać bez pieniędzy? Ojciec czy ojczym
obiłby ją pewno… A zresztą czyż tam cieplej? Wiatr mroźny świszcze przez otwory w dachu, choć zatkali największe słomą i gałganami. Nie ma po co wracać do domu.
Zziębnięte ręce skostniały jej prawie, nie ma siły utrzymać w nich paczki zapałek. A gdyby
zapaliła jedną dla rozgrzania? Tylko jedną zapałkę.
Na wspomnienie ciepła już nie ma siły oprzeć się pokusie. Jedna zapałka tylko. Wyjmuje
ostrożnie, trzask… i płonie! Cóż za wesołe światło, jasne i ciepłe, ach, jak grzeje w ręce!
Cudowny płomyk!
Wydało jej się nagle, że siedzi przed ciepłym, żelaznym piecem na świecących nóżkach,
z mosiężnymi drzwiczkami. Ach, jak ciepło! Jak grzeje duży, jasny płomień, jak wesoło się
pali! Wyciągnęła nóżki spod cienkiej sukienki, aby je ogrzać także, lecz w tej samej chwili
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— zapałka zgasła; zniknął piec żelazny i wesołe ognisko, a w ręce dzieciny pozostał tylko
maleńki kawałek spalonego drewienka.
Dziewczynka zapaliła drugą bez namysłu. Jasne światełko padło na mur szary, który
w tym miejscu stał się przezroczysty, niby muślin cieniutki. I ujrzała w głębi duży, jasny
pokój, stół nakryty czystym, bielutkim obrusem, na nim talerze, szklanki, a na samym
środku ogromna gęś pieczona na półmisku, pachnąca, nadziewana jabłkami, śliwkami.
Gęś poruszyła się nagle, zeskoczyła na ziemię z nożem i widelcem w zarumienionej piersi
i zaczęła posuwać się w stronę dziewczynki…
Wtem zapałka znów zgasła i zamiast ciepłego pokoju, dziecko miało przed sobą mur
szary, wilgotny i ciemny.
Śpiesznie zapaliła trzecią. Płomyk strzelił w górę, zamigotał i rozprysnął się na wszystkie
strony, iskrząc się w powietrzu niby świeczki na choince. Ach, choinka! Tuż przed nią
stoi wspaniała, wielka, jaśniejąca światłami, piękniejsza i strojniejsza od tej, którą widziała
przez szklane podwoje w mieszkaniu bogatego kupca. Ileż świeczek! Tysiące! Takie ciepłe, jasne. Dziewczynka wyciągnęła ku nim obie rączki… a wtem zapałka zgasła. Ale maleńkie iskierki unosiły się w górę, coraz wyżej, wyżej i zajaśniały między gwiazdami na niebie. Och, jedna spadła, i smuga ognista zagasła za nią.
— Ktoś umarł — cicho szepnęła dziewczynka, bo słyszała od babki, którą kochała bardzo,
że kiedy gwiazda spada, to dusza człowieka odlatuje z ziemi do nieba.
Znów zapłonęła zapałka i w świetle, które zajaśniało, dziewczynka ujrzała tę najdroższą babunię, całą jaśniejącą ciepłym, łagodnym blaskiem. Staruszka z miłością patrzała
na wnuczkę, uśmiechała się do niej.
— O, babciu, weź mnie z sobą! — zawołało dziecko. — O, weź mnie, babciu! Ja wiem,
że ty znikniesz, skoro zapałka zgaśnie, jak zniknął piec ciepły, gęś i choinka. O, nie znikaj,
babciu!
Drżącą z pośpiechu i mrozu rączyną zapaliła dziewczynka całe pudełko od razu, tak bardzo chciała zatrzymać babunię. I buchnął jasny płomień, jaśniejszy od słońca, i babka
nigdy tak piękna nie była, tak płomienna i jaśniejąca. Uśmiechnęła się znowu do małej
dziewczynki i wzięła ją na ręce. Teraz podniosły się obie wysoko, coraz wyżej, ku gwiazdom, ku światłom wspaniałym, gdzie nie ma głodu, chłodu ani trwogi, aż przed tron Boga.
Nazajutrz w kąciku pod murem, ujrzano zmarznięte ciało dziewczynki. Na twarzy miała
uśmiech na ustach, w dłoni spalone pudełko zapałek. Dzień noworoczny powitał ją blaskiem jasnego słońca, ludzie ze współczuciem patrzyli na drobne biedactwo.
— Chciała się ogrzać — rzekł ktoś, pokazując na spalone zapałki.
Nikt się nie domyślił, co widziała przed śmiercią w świetle tych kilku drewienek i w jakim
blasku wstąpiła do nieba w objęciach zmarłej babki.
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LUTY
Warsztaty na poziomie 2
Temat

Empatia

Cele

 uświadomienie wolontariuszom znaczenia, jakie ma sta-


Pomoce

wianie granic w relacjach z podopiecznymi, zachowywanie równowagi między współodczuwaniem i racjonalnym działaniem
uwrażliwienie uczestników zajęć na znaczenie werbalnych i niewerbalnych komunikatów w rozumieniu drugiej osoby

(do ćwiczenia 2)
kartki papieru
długopisy/flamastry

Omówienie zadania domowego ze stycznia
Opiekun omawia z uczniami zaktualizowane przez nich postanowienia dotyczące ich pracy wolontariackiej zaplanowanej do końca roku
szkolnego.
Ćwiczenie 
Prowadzący czyta klubowiczom artykuł „Opowieść o życiu” (zamieszczony na końcu opisu szkolenia lutowego) i stawia im następujące pytania:
− Jakie emocje innych ludzi wzbudzają w nas samych silne emocje?
− Dlaczego czasem – mimo że czyjaś prośba budzi w nas odruch
pomocy – nie reagujemy?
− Dlaczego prośba o pomoc często w ogóle nie wzbudza w nas
żadnych emocji i przechodzimy obojętni?
− Jak odróżnić kogoś, kto naprawdę potrzebuje pomocy, od kogoś,
kto tylko gra na naszych emocjach, by osiągnąć osobistą korzyść?
Podsumowanie. Bohaterka artykułu umarłaby, gdyby nie ludzie, którzy wczuli się w jej położenie i znaleźli siły, żeby jej pomóc. To wynik
nie tylko ich bezinteresowności i wytrwałości w działaniu, lecz także,
a może przede wszystkim tego, że dzięki empatycznej postawie utożsamili się z Joanną i wczuli w jej sytuację.
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Wśród nastolatków bardzo często zdarzają się samobójstwa. Mają
różne przyczyny. W wielu przypadkach gdyby tylko znalazł się ktoś,
kto – podobnie jak w opisanej historii – przejąłby się samotnością lub
poczuciem beznadziei koleżanki bądź kolegi, mogłoby nie dojść do takich gestów rozpaczy.
Istotną umiejętnością wolontariusza jest rozpoznawanie prawdziwych
potrzeb drugiej osoby oraz własnych możliwości pomagania. Wolontariusz musi umieć zdecydować, czy może sam pomóc podopiecznemu
w kryzysie, czy też potrzebuje specjalistycznego wsparcia.
Ćwiczenie 
Opiekun dzieli uczniów na małe grupy i prosi o wypisanie sygnałów –
oznak, które pozwolą rozpoznać trudne stany emocjonalne wśród koleżanek oraz kolegów z klasy i zapobiec ewentualnym tragediom.
Podsumowanie. Komunikacja jest podstawą każdej relacji i jednocześnie niepowtarzalnym procesem, w którym dużą rolę odgrywa tzw.
mowa ciała. Warto zwrócić uwagę, że rozmowa składa się z wielu elementów: słów, tonu głosu, tempa mówienia, mimiki, gestów, postawy
ciała itp. Każdy z nich ma znaczenie w określaniu spójności i autentyczności wypowiedzi drugiej osoby. Komunikat typu „Czuję się dobrze”
może łączyć się z takim niewerbalnym przekazem, jak brak kontaktu
wzrokowego, przygnębiony wyraz twarzy, ściszony lub poirytowany
głos i przygarbiona sylwetka. Wówczas są powody, by przypuszczać,
że prawdziwa jest informacja przekazana w sposób pozasłowny.
Nic zatem nie zastąpi empatii i szczerego zainteresowania tym, co chce
nam przekazać rozmówca, w dobrym rozumieniu jego intencji i potrzeb.
W uchronieniu się przed podstawowymi błędami w komunikacji, tzw. barierami w komunikacji, pomocne mogą być poniższe zasady:
− Mów wyraźnie.
− Utrzymuj kontakt wzrokowy z rozmówcą.
− Zwracaj uwagę na mowę niewerbalną – własną i drugiej osoby.
− Używaj słownictwa dostosowanego do rozmówcy (jego wieku,
wykształcenia, możliwości intelektualnych itp.).
− Skoncentruj się na tym, co mówi rozmówca.
− Często parafrazuj.
− Powstrzymuj się od ocen; jeśli już ich dokonujesz, zaznacz, że to twoje zdanie, wrażenie, perspektywa – niekoniecznie jedyne słuszne.
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− Jeśli czegoś nie rozumiesz, pytaj.
− Nie bój się ciszy.
Ćwiczenie 
Prowadzący czyta wychowankom myśl profesora Feliksa Wojciecha
Bednarskiego OP i doktora Jana Bardana:
„Uczucia w życiu ludzkim są tym, czym żywioły w naturze:
nieopanowane są siłą niszczycielską, opanowane przez rozum
i należycie skierowane stają się potężną i niezastąpioną siłą
napędową dla wszelkiej twórczości ducha ludzkiego” [9].
Opiekun prosi uczestników zajęć, aby na podstawie tego cytatu odpowiedzieli na pytanie, w jakim stopniu powinni się utożsamiać z osobą, której pomagają. Wspólnie rozważają problem stawiania granic
w emocjonalnym zaangażowaniu się w pracę z podopiecznym, analizując następujące przykłady:
− Działający w domu małego dziecka wolontariusz, który „pokochał” swojego podopiecznego, np. trzyletniego chłopczyka
opuszczonego przez rodzinę, zaniedbuje własne obowiązki, kontakty rodzinne i towarzyskie, każdego dnia spędzając z dzieckiem
coraz więcej czasu.
− Klubowicz, który zobowiązał się do pomocy w opiece nad osobą
chorą terminalnie, sam zaczyna tracić sens życia.
− Uczennica, która pracuje z młodzieżą uzależnioną, angażuje się
w pracę z jednym z podopiecznych do tego stopnia, że zakochuje
się w nim, wierząc, że jej miłość uzdrowi go z nałogu.
Podsumowanie. Dzięki empatii, jednej z podstawowych cech dobrego wolontariusza, umie on wczuć się w emocje innej osoby i umiejętnie
jej pomóc. Tę postawę uważności wobec drugiego człowieka można
i należy rozwijać. Jednocześnie trzeba pamiętać, aby była to rozważna
empatia z zachowaniem zdrowych granic. Taka, która pozwoli uniknąć
pułapki bycia oszukanym lub wykorzystanym. Należy zawsze zachować umiar i zdrowy rozsądek, także w pracy na rzecz potrzebujących.
Pomagając innym, nie wolno zatracić siebie.
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Anna Wciślińska
Opowieść o życiu [10]
Joanna Chochel zachorowała w 1997 roku. Badania wykazały chłoniaka – nowotwór krwi. Chemioterapia i autoprzeszczep nie dały rezultatów. Konieczny
był przeszczep, ale i on nie dawał dużych szans na wyleczenie. Nie chcieli się go
podjąć ani polscy, ani francuscy lekarze. Po długich poszukiwaniach przeszczep
zdecydowali się wykonać lekarze z kliniki w Sztokholmie. Taka operacja jest bardzo kosztowna. Rodzina pani Joanny uzyskała pomoc w Fundacji Urszuli Jaworskiej, a imienniczka Joanna Fabisiak pozyskała niezbędne fundusze na operację z Ministerstwa Zdrowia.
Rozpoczęła się dramatyczna walka z czasem. Pomagało wiele osób, na przykład Piotr Dylewicz z Gdańska bezinteresownie wykonał kilkadziesiąt billboardów z wizerunkiem Joanny.
Udało się zebrać potrzebną sumę pieniędzy na operację i kilkumiesięczny pobyt Joanny i jej
męża w szpitalu w Sztokholmie. Na szczęście szybko znalazł się też odpowiedni dawca i 2 maja
2000 roku wykonano przeszczep szpiku. Teraz Joanna czuje się dobrze i jest zupełnie zdrowa.

MARZEC
Warsztaty na poziomie 1
Temat

Prawdomówność

Cele

 uświadomienie


Pomoce

klubowiczom wartości bycia prawdomównym
uświadomienie wychowankom wpływu bycia nieuczciwym na nich samych oraz konsekwencji podważonego
zaufania dla relacji z podopiecznymi

(do ćwiczenia 1)
wiersz O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci, zamieszczony
na końcu opisu szkolenia marcowego – 2 kopie
(do ćwiczenia 3)
tablica
kreda/pisak

Ćwiczenie 
Dwóch uczestników zajęć czyta z podziałem na role fragment wiersza O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci. Po wysłuchaniu jego pierwszej
części wolontariusze mają 15 minut, aby w kilkuosobowych grupach
dopisać zakończenie opisanej w nim historii. Reprezentanci zespołów
przedstawiają wszystkim wynik tej pracy. Na końcu Opiekun powtórnie
odczytuje wiersz, tym razem z oryginalnym zakończeniem.
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Podsumowanie. Kłamstwo po prostu się nie opłaca: prowadzi
do podważenia zaufania do drugiej osoby i ostatecznie obraca się
przeciwko kłamcy.
Ćwiczenie 
Prowadzący zaprasza dwóch ochotników. Odchodzi z nimi na bok
i wyjaśnia im zasady zabawy. Jeden z nich odgrywa rolę kłamcy, drugi – kłamstwa. Kłamca prowadzi rozmowę telefoniczną, podczas której
nieustannie kłamie np. na temat swojego imienia, wieku lub wyglądu –
ważne, by widzowie mogli sami zweryfikować podane przez aktora informacje i wiedzieli, że są one fałszywe. Druga osoba grająca kłamstwo
okręca sznurek wokół kłamcy za każdym razem, gdy powie on nieprawdę. Zabawa kończy się, gdy kłamca będzie cały skrępowany. Widzowie
odgadują znaczenie całej scenki i ról odegranych przez aktorów.
Ćwiczenie 
Opiekun proponuje klubowiczom krótką zabawę w kalambury. Rysuje na tablicy przysłowie „Kłamstwo ma krótkie nogi”. Gdy ktoś je odgadnie, prosi go o komentarz, jak je rozumie.
Następnie przypomina wychowankom historię Pinokia, któremu
po każdym kłamstwie wydłużał się nos. Docieka, czy zdaniem klubowiczów kłamstwo zmienia tylko kłamcę, czy także tych, którzy z nim
przebywają. Pyta, czy zgadzają się z powiedzeniem „Kto z kim przestaje, takim się staje”.
Podsumowanie. Dyskusja ta pozwala uświadomić młodym ludziom,
że nawet małe kłamstwo zmienia ich samych na niekorzyść. Każdy
fałsz, prędzej czy później, wychodzi na jaw i wiąże się z przykrymi
konsekwencjami dla kłamiącego. Łatwo jest utracić zaufanie drugiego
człowieka, nawet wskutek jednej, pozornie niewinnej wypowiedzi, ale
odbudować je – bardzo trudno. Czasem jest to niemożliwe.
Julian Tuwim
O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci (pierwsza część) [11]
—
—
—
—
—
—

Wrzuciłeś Grzesiu list do skrzynki, jak prosiłam?
List, proszę cioci? List? Wrzuciłem, ciociu miła!
Nie kłamiesz, Grzesiu? Lepiej przyznaj się kochanie!
Jak ciocię kocham, proszę cioci, że nie kłamię!
Oj, Grzesiu kłamiesz! Lepiej powiedz po dobroci!
Ja miałbym kłamać? Niemożliwe, proszę cioci!
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— Wuj Leon czeka na ten list, więc daj mi słowo.
— No, słowo daję! I pamiętam szczegółowo:
List był do wuja Leona,
A skrzynka była czerwona,
A koperta… no, taka… tego…
Nic takiego nadzwyczajnego,
A na kopercie – nazwisko
I Łódź… i ta ulica z numerem,
I pamiętam wszystko:
Że znaczek był z Belwederem,
A jak wrzucałem list do skrzynki,
To przechodził tatuś Halinki,
I jeden oficer też wrzucał,
Wysoki – wysoki,
Taki wysoki, że jak wrzucał, to kucał,
I jechała taksówka… i trąbił autobus,
I szły jakieś trzy dziewczynki,
Jak wrzucałem ten list do skrzynki…
Julian Tuwim
O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci (druga część)
Ciocia głową pokiwała,
Otworzyła szeroko oczy ze zdumienia:
– Oj, Grzesiu, Grzesiu!
Przecież ja ci wcale nie dałam
Żadnego listu do wrzucenia! …
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MARZEC
Warsztaty na poziomie 2
emat

Prawdomówność

Cele

 uświadomienie wychowankom przyczyn i konsekwencji


Pomoce

kłamstwa oraz znaczenia odpowiedzialności w odbudowywaniu utraconego zaufania
przedstawienie różnicy między prawdą a brutalną szczerością niesłużącą drugiej osobie

(do ćwiczenia 3)
psychotest wraz z jego trzema rozwiązaniami, całość zamieszczona na końcu opisu szkolenia marcowego – kopia
psychotestu „Czy jestem prawdomówny? ” dla każdego
uczestnika zajęć oraz kopie każdego z trzech rozwiązań
psychotestu w ilości wystarczającej dla wszystkich uczestników zajęć
długopisy/flamastry
trzy pudełka podpisane: „zawsze”, „czasami”, „nigdy” – należy ustawić je w klasie i do każdego z nich, zgodnie z podanymi kategoriami, włożyć kopie rozwiązań psychotestu
(do ćwiczenia 4)
ankieta Przyczyny, dla których kłamiemy, zamieszczona
na końcu opisu szkolenia marcowego – kopia dla każdego
uczestnika zajęć

Ćwiczenie 
Prowadzący opowiada następujący żart.
„Dyrektor tłumaczy nowej sekretarce:
— Moi pracownicy muszą przestrzegać dwóch zasad. Pierwsza
z nich to czystość. Czy wytarła pani nogi o wycieraczkę przed
wejściem do gabinetu?
— Tak, oczywiście.
— Druga zasada to prawdomówność. Przed moim gabinetem nie
ma wycieraczki.”
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Opiekun rozmawia z wolontariuszami, czy zdarzyły im się sytuacje,
w których skłamali i zostali na tym przyłapani. Dopytuje, dlaczego
wcześniej uznali, że bardziej przysłuży im się kłamstwo, i co czuli, gdy
to przewidywanie się nie sprawdziło.
Ćwiczenie 
Prowadzący czyta uczniom fragment tekstu o historii kłamstwa
i pyta, czy zgadzają się z przytoczonym cytatem, m.in. z przedstawionym wnioskiem:
„Popularność kłamstwa jest zadziwiająca. Badania psychologów
pokazują, że kłamiemy średnio dwa razy dziennie, a mimo
to wymagamy prawdy i szczerości od innych, potępiamy
fałszywych polityków i oszustów. Największa słabość ludzkiej
natury polega na tym, że stosunkowo łatwo nas okłamać.
Wydaje się więc, że miejsce kłamstwa w komunikowaniu jest
ugruntowane.”
Ćwiczenie 
Opiekun proponuje wychowankom zabawę, podczas której będą
mieli okazję sprawdzić, czy są prawdomówni. Po wypełnieniu psychotestu (zamieszczonego na końcu opisu szkolenia marcowego) klubowicze podliczają udzielone odpowiedzi w poszczególnych kategoriach.
Jeśli dana osoba najczęściej odpowiadała „zawsze”, podchodzi do pudełka z napisem „zawsze” i bierze z niego kartę, rozwiązanie testu.
Analogicznie dzieje się w przypadku odpowiedzi „czasami” i „nigdy”.
Po zapoznaniu się z otrzymanymi interpretacjami wszyscy rozmawiają
o wynikach zabawy.
Ćwiczenie 
Wolontariusze dzielą się na czteroosobowe grupy. Ich członkowie
zastanawiają się nad przyczynami, dla których ludzie kłamią. Mogą
wykorzystać odpowiedzi z ankiety (zamieszczonej na końcu opisu
szkolenia marcowego), szeregując je od najczęstszych i najbardziej
prawdopodobnych do najrzadszych i najmniej przekonujących. Wyniki
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ich pracy są przestawiane przez reprezentantów zespołów i następnie
omawiane przez wszystkich uczestników zajęć.
Ćwiczenie 
Prowadzący czyta fragment opowiadania o Anecie (zamieszczony
na końcu opisu szkolenia marcowego). Zaprasza klubowiczów do dyskusji, co doradziliby dziewczynce. Jakich argumentów użyliby, by przekonać ją do rozpoczęcia szczerej rozmowy z rodzicami?
Podsumowanie. Wiemy, że kłamstwo nie popłaca, że z pewnością
wyjdzie na jaw, a przecież raz na jakiś czas dopuszczamy się „niewinnego” kłamstewka. Żadne jednak kłamstwo nie jest „białe”. Każde
zmienia człowieka, a raz utracone zaufanie trzeba z mozołem odpracowywać. Proces ten zaczyna się od szczerej rozmowy z osobami, które się okłamało i które wskutek tego ucierpiały. Wymaga to odwagi
i wzięcia odpowiedzialności za własne czyny – przyznania się do błędu, przeproszenia, wyjaśnienia przyczyn swojego postępowania oraz
–jeśli tylko jest to możliwe – naprawienia krzywd i szkód.
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Psychotest. Czy jestem prawdomówny?
Przeczytajcie uważnie kolejne pytania i wybierzcie odpowiedź, która najbardziej pasuje do Waszych zachowań i przekonań. Do wyboru
macie odpowiedzi: zawsze – czasami – nigdy.

1.

Kiedy rozmawiam z kimś i mówię nieprawdę, odruchowo
spuszczam wzrok.

2.

W szkole, nawet gdy przygotowywałem sobie ściągawki
na sprawdzian, i tak z nich nie korzystałem, bo bałem się,
że nauczyciel od razu zauważy, że robię coś złego.

3.

Jeżeli sam w coś nie wierzę, nie potrafię przekonać
do tego innych ludzi.

4.

Powiedzenie „Kłamstwo ma krótkie nogi” pasuje do mnie
całkowicie.

5.

Gdy zdarzyło mi się okłamać kogoś nawet w drobnej sprawie, potem przez dłuższy czas odczuwałem wyrzuty sumienia.

6.

Zdarza się tak, że nie mogę powiedzieć komuś prawdy
i muszę tę osobę okłamać, ale wtedy przez cały czas boję
się, że za chwilę wszystko się wyda.

7.

Jeżeli ktoś mnie o coś pyta, a ja wiem, że szczerą odpowiedzią wyrządzę przykrość tej osobie, wolę milczeć lub
zastosować jakiś unik, niż ją okłamać.

8.

Jeżeli nikt nie odkryje mojego kłamstwa, prędzej czy później sam przyznam się do niego.

9.

Myślę, że ten, kto kłamie, bywa też oszukiwany przez innych, a ponieważ nie chcę, by mnie to spotkało, staram się
mówić prawdę.

10.

Wydaje mi się, że ludzie mają do mnie zaufanie, więc nie
chcę tego stracić jakimiś kłamstwami.
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Rozwiązania psychotestu
Najwięcej odpowiedzi:
„zawsze”
Jesteś osobą szczerą, uczciwą i można powiedzieć, że brzydzisz się
kłamstwem. Za każdym razem, kiedy skłamałeś, dręczyło Cię poczucie
winy, które jest dla Ciebie znacznie gorsze od kary lub nagany. Wolisz
od razu przyznać się do tego, że postąpiłeś niesłusznie, i mieć czyste sumienie. Nie masz doświadczenia w kłamaniu i to Cię dodatkowo
powstrzymuje przed oszukiwaniem, gdyż obawiasz się, że ktoś może
zauważyć Twoje odmienne zachowanie.
Szczerość wypływająca z przekonania, że każdy ma prawo poznać
prawdę, jest godna uznania. Ważne jednak, aby pamiętać, że jeżeli mówienie komuś prawdy o nim samym mogłoby wyrządzić mu dużą przykrość, warto zastanowić się nad sensem takiej szczerości. Istnieją takie
sytuacje, że czasem lepiej jest nic nie powiedzieć, niż powiedzieć zbyt
wiele. Musisz mieć świadomość tego, że Twoje słowa, jako osoby prawdomównej i uczciwej, mogą znaczyć bardzo wiele dla osób z Twojego
najbliższego otoczenia. Staraj się zatem nadawać swoim opiniom taką
formę, by nie zaczęto mówić o Tobie, że jesteś szczery aż do bólu.
Najwięcej odpowiedzi:
„czasami”
Nie lubisz kłamać i starasz się nie robić tego celowo i rozmyślnie.
Jednak mimo Twoich dobrych chęci czasem zdarza Ci się powiedzieć
nieprawdę, a wtedy raczej nie potrafisz tego ukryć tak, by nikt nie spostrzegł, że zachowujesz się inaczej.
Wiesz dobrze, że oszukani przez Ciebie ludzie mogą na długo stracić do Ciebie zaufanie. Jeśli zależy Ci na tym, by tak się nie stało, powinieneś zacząć bardziej kontrolować to, co i jak mówisz. Tak samo
jak starasz się być uczciwy względem innych ludzi, bądź też uczciwy
względem samego siebie. Traktuj wydarzenia i zachowania ludzi tak,
jak na to zasługują. Nie kłam, nie koloryzuj, nie buduj fałszywych wyobrażeń o rzeczywistości, w której żyjesz.
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Najwięcej odpowiedzi:
„nigdy”
Można powiedzieć, że kłamstwo to Twoja specjalność, niestety, niegodna pochwały. Masz dużą wprawę w oszukiwaniu ludzi. Robisz to tak
umiejętnie, że zarówno Ci, którzy Cię nie znają dobrze, jak i najbliższe
osoby dają się nabrać, słysząc, jak z pełnym przekonaniem opowiadasz o czymś, co nigdy się nie zdarzyło, albo podajesz różne argumenty, które mają udowodnić, że nie zrobiłeś tego, o co Cię podejrzewają.
Kiedy ktoś zarzuci Ci kłamstwo, unikasz konfrontacji albo udajesz
oburzonego i zaczynasz atakować tę osobę w taki sposób, że szybko
wycofuje się ona ze swoich oskarżeń. Kłamiesz na tyle często, że może
Ci się nawet wydawać, iż robisz to z przyzwyczajenia. Opierając się
na swoich fantazjach, żyjesz w oderwaniu od rzeczywistości.
Gdy ktoś odkryje, że mówiłeś nieprawdę, raczej nie dręczy Cię poczucie winy. Kiedy uda Ci się kogoś oszukać, jesteś zadowolony z siebie i uważasz się za sprytnego człowieka, który dobrze sobie radzi
w życiu. Jeżeli inni dają się oszukiwać, to znaczy, że są naiwni. Ty nie
czujesz się za to odpowiedzialny.
Kłamiąc, możesz wiele stracić. Wiele osób z Twojego otoczenia,
a zwłaszcza ci, których najczęściej oszukiwałeś, nie mają do Ciebie zaufania – jeśli nawet powiesz im prawdę, i tak Ci nie uwierzą. Pracuj nad
sobą, by zmienić swoje zachowanie.
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Przyczyny, dla których kłamiemy
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

zły przykład – inni wokół nas też kłamią;
potrzeba podniesienia swojej samooceny;
poczucie, że jest się do tego zmuszonym;
chęć ukrycia prawdy;
chęć manipulacji innymi;
chęć oszczędzenia komuś przykrości;
chęć pokonania przeszkód;
brak logicznego, jasnego myślenia;
chęć osiągnięcia korzyści;
bez przyczyny;
chęć uniknięcia konfliktu;
rewanż;
przyzwyczajenie;
chęć dokuczenia komuś;
chęć przystosowania się do nowej sytuacji.

ks. Zbigniew Marek SJ
[Opowiadanie o Anecie – fragment] [12]
— Kłamiesz, zwyczajnie kłamiesz! Tak cię uczą (…)? Powiedz prawdę! — mówiła mama do Anety.
Po policzkach dziewczyny spływały łzy.
— Każdy człowiek — dorzuciła mama, wkładając buty — wstydzi się, gdy wychodzą na jaw jego kłamstwa. Tylko prawda może je naprawić. Powiedz mi prawdę!
Aneta nie mogła wykrztusić ani słowa. Tymczasem mama skończyła się ubierać i popatrzyła na córkę. Po chwili milczenia wyszła z domu.
Aneta została sama. Czuła się bardzo osamotniona… Jak nigdy w życiu.
W uszach dźwięczały słowa: „Kłamiesz, zwyczajnie kłamiesz! ”. Dlaczego mama mi nie
wierzy? Przecież mówiłam prawdę! Dlaczego…
Przypomniała sobie pierwszą jedynkę z historii, ucieczkę przed następną lekcją, usprawiedliwienie własnoręcznie wpisane do dzienniczka, przypadkowe spotkanie mamy z wychowawczynią…
Przepłakała całe popołudnie. Rozbolała ją od tego głowa. Przypomniała sobie również
pierwszego papierosa i sprzedaną na giełdzie książkę z biblioteczki taty. Teraz brak jej
odwagi, żeby przyznać się do winy, choć dręczą ją łzy mamy, smutek na twarzy ojca.
Przecież jeśli się przyzna do wszystkiego, o czym nie wiedzą, tym bardziej przestaną jej
wierzyć.
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KWIECIEŃ
Warsztaty na poziomie 1
Temat

Odpowiedzialność

Cele

 omówienie


Pomoce

z klubowiczami zróżnicowania stopnia ich
odpowiedzialności za podejmowane działania i związanej z tym hierarchii obowiązków
uświadomienie wychowankom znaczenia odpowiedzialności w pracy z podopiecznymi

(do ćwiczenia 1)
tablica
kreda/pisak
(do ćwiczenia 2)
kartki papieru
długopisy/flamastry

Ćwiczenie 
Prowadzący pyta wolontariuszy, jak rozumieją pojęcie „odpowiedzialność”. Odpowiedzi zapisuje na tablicy i na końcu podaje własną definicję.
Ćwiczenie 
Uczestnicy zajęć uzupełniają mapę odpowiedzialności. W środek
koła wpisują następujące hasła symbolizujące sprawy, za które są odpowiedzialni:
− moje zwierzę,
− moje młodsze rodzeństwo,
− porządek w pokoju,
− odrobione lekcje,
− obowiązki domowe,
− czystość w klasie.
Miejsce obowiązków na mapie zależy od stopnia, w jakim uczniowie
czują odpowiedzialność za daną osobę czy sprawę. Im bliżej środka
koła, tym jest ono większe. Opiekun omawia ćwiczenie z wolontariuszami, zwracając ich uwagę na zróżnicowanie stopnia ich odpowiedzialności i związanej z tym hierarchii ich powinności.
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Ćwiczenie 
Prowadzący czyta klubowiczom fragment Małego Księcia (zamieszczony na końcu opisu szkolenia kwietniowego). Inicjuje rozmowę o odpowiedzialności w pracy z podopiecznymi.
Podsumowanie. Zobowiązując się do pracy z podopiecznym, wolontariusze muszą pamiętać, że nawiązują relację z drugim człowiekiem,
który ma swoje uczucia, myśli, marzenia, oczekiwania, a także dobre
i złe doświadczenia. Wchodząc w jego świat, powinni oni być świadomi, że osoba ta przyzwyczaja się do nich, zaczyna ich lubić, tęsknić
za nimi, a spotkania z nimi stają się częścią jej życia. Muszą oni nauczyć
się myśleć o innych, także w kategoriach swoich ograniczeń. Nigdy
nie należy obiecywać zbyt wiele, gdyż grozi to niewywiązaniem się
z zobowiązań i obustronnym rozczarowaniem. Lepiej podjąć się zadań,
nawet mniej wymagających, którym jest się w stanie w pełni podołać.
Antoine de Saint-Exupéry
Mały Książę (fragment) [13]
Oswoić znaczy stworzyć więzy – powiedział lis. Teraz jesteś dla mnie tylko
małym chłopcem. Podobnym do stu tysięcy innych małych chłopców. Nie
potrzebuję ciebie, i ty także nie potrzebujesz mnie. Jestem dla ciebie tylko
lisem, podobnym do stu tysięcy innych lisów. Lecz jeśli mnie oswoisz, będziemy się nawzajem potrzebować. Będziesz dla mnie jedyny na świecie. I ja będę jedyny dla
ciebie. Stajesz się na zawsze odpowiedzialny za to, co oswoiłeś. Jesteś odpowiedzialny
za swoją różę.
Jestem odpowiedzialny za swoją różę – powtórzył Mały Książę, aby zapamiętać.
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KWIECIEŃ
Warsztaty na poziomie 2
Temat

Odpowiedzialność

Cele

 omówienie z wolontariuszami zróżnicowania stopnia ich


Pomoce

odpowiedzialności za podejmowane działania i związanej z tym hierarchii obowiązków
uświadomienie wychowankom znaczenia odpowiedzialności w pracy z podopiecznymi

(do ćwiczenia 1)
tablica
kreda/pisak
(do ćwiczenia 2)
kartki papieru
długopisy/flamastry

Ćwiczenie 
Opiekun czyta uczniom poniższą refleksję będącą punktem wyjścia
do rozmowy, czym jest odpowiedzialność. Odpowiedzi zapisywane
są na tablicy. Na końcu prowadzący podaje, w jaki sposób on sam rozumie to pojęcie.
KAŻDY, KTOŚ, JAKIŚ I NIKT
Istnieje wspólnota, która ma tylko czterech członków. Nazywają się oni:
KAŻDY, KTOŚ, JAKIŚ i NIKT. Pewnego dnia mają do wykonania ważną pracę i KAŻDY jest pewien, że KTOŚ to zrobi. JAKIŚ chce to zrobić, bo myśli, że NIKT tego nie zrobi. Wtedy KTOŚ się złości, bo przecież to robota
dla KAŻDEGO. JAKIŚ ma nadzieję, że KTOŚ to zrobi, ale potem KAŻDY dochodzi do wniosku, że NIKT tego nie zrobi. Kończy się to tym, że KTOŚ wini JAKIEGOŚ
za to, że NIKT nie zrobił tego, co mógł zrobić KAŻDY.

Ćwiczenie 
Uczestnicy zajęć uzupełniają mapę odpowiedzialności. W środek
koła wpisują następujące hasła symbolizujące sprawy, za które są odpowiedzialni:
− rodzina,
− moja klasa,
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− środowisko naturalne,
− mój podopieczny,
− koledzy z klubu,
− pokój w Iraku,
− wagarująca koleżanka,
− sąsiadka,
− ja,
− ksiądz proboszcz,
− mój wychowawca,
− Polska.
Umiejscowienie danej osoby lub sprawy na mapie zależy od stopnia, w jakim uczniowie czują za nie odpowiedzialność. Im bliżej środka
koła, tym jest ono większe. Opiekun omawia ćwiczenie z wolontariuszami, zwracając uwagę na zróżnicowanie stopnia ich odpowiedzialności i związanej z tym hierarchii ich powinności.
Podsumowanie. Odpowiedzialne podejmowanie nowych zadań
oznacza godzenie ich z dotychczasowymi obowiązkami domowymi
i szkolnymi. Jeśli się do czegoś zobowiązujemy, powinniśmy wcześniej
ocenić nasze siły i umiejętności, aby nie podejmować zadań przerastających nasze możliwości.
Ćwiczenie 
Prowadzący czyta dwa miniopowiadania Upalna letnia noc oraz
Czerwone światło (oba zamieszczone na końcu opisu szkolenia kwietniowego) i rozmawia na ich temat z klubowiczami. Pyta między innymi:
− czy zachowanie bohaterów było odpowiedzialne i jeśli nie, to dlaczego;
− jaki byłby odpowiedzialny sposób postępowania w ich sytuacji;
− jak zachowałyby się osoby z klasy wolontariuszy.
Ważne zadanie Opiekuna polega na tym, że ma wzbudzić w młodych ludziach motywację do odważnego piętnowania zachowań nieodpowiedzialnych. Służy temu wspólne wypisanie cech osobowości,
które hamują i niszczą poczucie odpowiedzialności, np. niskiej samooceny, bierności, uległości i konformizmu.
Podsumowanie. Zło nie jest wszechobecne, a jego granicę wytycza
sam człowiek. Za spotykające kogoś nieszczęście często nie jest odpowiedzialny „zły los”, ale realna osoba, która na czas nie zareagowała
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i swoją postawą przyzwoliła na nierozsądne, krzywdzące bądź agresywne zachowanie.
Ćwiczenie 
Wolontariusze dzielą się na dwie grupy. Pierwsza z nich tworzy listę
nieodpowiedzialnych zachowań osób dorosłych, a druga – analogiczny spis dotyczący młodzieży. Zespoły wymieniają się listami i dopisują
do każdego przykładu bezpośrednie i długoterminowe konsekwencje
danego postępowania. Efekt pracy może przybrać formę tabelki (według poniższego schematu).
Nieodpowiedzialne
zachowanie

Bezpośrednie konsekwencje

Długoterminowe
konsekwencje

Nie oddałem koledze pieniędzy, które
od niego pożyczyłem.

Kolega nie załatwia sprawy,
na którą dostał od rodziców
pieniądze.
Oszukuje rodziców, bo wstydzi się powiedzieć prawdę.

Utrata zaufania do drugiego
człowieka,
zmniejszenie wrażliwości na potrzeby innych
ludzi, a nawet cynizm

Podsumowanie. Nie wiek, lecz poczucie odpowiedzialności jest
dowodem dojrzałości. Młodzi ludzie powinni zdawać sobie sprawę,
że błahe z pozoru zdarzenia mogą mieć poważne konsekwencje i dla
nich samych, i dla innych – szczególnie osób najbardziej potrzebujących pomocy i wrażliwych na zranienie, jak ich podopieczni.
autor nieznany
Upalna letnia noc
Martyna, Julia, Marcin i Krzysiek tańczą na środku parkietu. Alkoholu piją niewiele – jest drogi. Potem wracają samochodem do domu. Prowadzi Marcin.
Dziewczyny podpuszczają go, żeby dodał gazu. Jazda staje się coraz bardziej brawurowa. Krzysiek opowiada dowcip. Nagle milknie w pół słowa. Pisk
opon. Głuche uderzenie. Zgrzyt miażdżonej blachy. Ciemność. Cisza. Śmierć
dwóch chłopców i kalectwo dziewczyn…
autor nieznany
Czerwone światło
— Gdzie się dziś spotykacie? — Zapytał Radek i posłał Ernestowi proszące,
psie spojrzenie.
— Dla ciebie nie ma to znaczenia — odparł Ernest, nawet na niego nie patrząc.
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— Ernest, proszę cię… — Radek skulił się, zgarbił, jakby czekał na cios. — Proszę…
— Ta, jasne, i co, znów przyjdziesz w kasku? — zarechotał za jego plecami Sylwek.
— A co, w kasku to nie wolno? Tak jest przecież bezpieczniej — Radek patrzył tylko na Ernesta.
Ernest zrobił krok w stronę kolegi i ojcowskim gestem położył mu rękę na ramieniu.
— Jak chcesz bezpieczniej, to wyjdź na wrotki na podwórko. U nas nie przedszkole.
Kilka osób, w tym Sylwek, głośno parsknęło śmiechem, ale Radek nie zwracał na nich
uwagi. Liczył się tylko Ernest i to, co on powie.
— No dobrze. Na rogu Broniewskiego i Krasińskiego. Będziemy zaraz po szkole.
Radek rozpromienił się, ale Sylwek miał żal do Ernesta, że pozwala „tej babie” uczestniczyć w ich sprawach.
— Spoko. Wiem, co robię. Dziś jest piątek – oświadczył Ernest.
— I co z tego?
— To z tego, że korki będą najgorsze i kierowcy będą zmęczeni, wściekli, źli, będą chcieli
jak najszybciej dojechać do domu i wychlapać pierwszy browar. Więc… Nie rozumiesz?
Będzie tak trudno, że Radek zrobi w gacie i na przyszłość będziemy mieli go z głowy.
— Jasne! Ty masz łeb!
Sylwek tym razem z uznaniem popatrzył na kolegę. Już nie miał pretensji. Cieszył się
na myśl, że Radzio narobi w spodnie i będzie po nim.
Korki były rzeczywiście fantastyczne. Kierowcy ruszali spod świateł z taką furią, że nawet
Ernest dwa razy prawie otarł się o zderzak samochodu, ale jak sam mówił: „To jest power! Nie, panowie? ”, i power był rzeczywiście, a zabawa była prosta, precyzyjna i dająca
niezłe emocje. Należało odjechać rowerem na odległość jakichś pięćdziesięciu metrów,
rozpędzić się i cyrklować tak, żeby przejechać na pasach, gdy dla samochodów zapalało
się zielone światło – tuż przed ruszającymi samochodami, śmignąć im przed zderzakami.
Dostawałeś punkt, gdy przejechałeś, i dwa punkty, gdy ktoś na ciebie zatrąbił. Kiedyś
Ernest dostał trzy punkty, bo jakiś kierowca, który ruszył za szybko, przez niego musiał
wyhamować i zaliczył słupek za światłami. Ernest uciekł kierowcy i radochę mieli przez
wiele dni.
Zabawa trwała w najlepsze, gdy nadszedł Radek. Miał kask i to od razu wywołało falę
śmiechu, ale Ernest ich uciszył.
— Dobra, Radziu. Fajnie, że wpadłeś, ale idź do domu. Dziś jest dla ciebie za ciężko. No,
sam zobacz. O!
Dokładnie w tym momencie koło nich śmignął rozpędzony rowerzysta, wpadł na pasy
w ostatniej chwili i chłopcy usłyszeli klaksony kilku samochodów.
— Ale gość! To było coś! — chłopcy patrzyli w milczeniu w ślad za rowerzystą.
— Więc, kochany… — Ernest zwrócił się do Radka. — Idź do domu. Sam widzisz, że jesteś
za miękki…
Radek odpiął zamek i rzucił kask daleko za siebie na trawnik. Odwrócił rower i ruszył.
Nie widział i nie słyszał już niczego – ani krzyków kolegów, ani ich gwizdów. Im bliżej był
pasów, tym bardziej rozumiał, co Ernest nazywał „poczuć życie”. On je właśnie w tym
momencie czuł. Tylko że nie było to nic przyjemnego.
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MAJ
Warsztaty na poziomie 1
Temat

Odwaga

Cele

 omówienie



Pomoce

przykładów odważnego zachowania w zależności od czasu, miejsca, okoliczności itp.
przedstawienie różnicy między odwagą a brawurą i popisywaniem się
uświadomienie klubowiczom znaczenia, jakie ma pokonywanie własnych obaw i słabości w podejmowaniu pracy z podopiecznymi

(do ćwiczenia 1)
tablica
kreda/pisak
(do ćwiczenia 2)
zdjęcia zamieszczone na końcu opisu szkolenia majowego

Ćwiczenie 
Prowadzący czyta uczniom baśń „Żywa woda” (zamieszczoną
na końcu opisu szkolenia majowego) i zaprasza ich do rozmowy na poruszony w nim temat odwagi. Pyta, jaka cecha chłopca pomogła uratować mamę, co to znaczy być odważnym – odpowiedzi zapisywane
są na tablicy – i czy oni sami są odważni. Uczestnicy mają podać przykłady sytuacji, w których wykazali się odwagą lub ujawnił się jej brak.
Ćwiczenie 
Opiekun kontynuuje rozmowę o odwadze. Pyta wychowanków, czy
znają osoby, o których bez wahania można powiedzieć, że bez wątpienia są odważne. Prosi o uzasadnienie wyboru. Pokazuje młodym
ludziom dwa zdjęcia (zamieszczone na końcu opisu szkolenia majowego). Wspólnie zastanawiają się, co one przedstawiają i czy tak odległe
sytuacje mają ze sobą coś wspólnego.
Podsumowanie. Każdy czas ma swoich bohaterów, ludzi odważnych.
W trudnych, niebezpiecznych dla zdrowia i życia sytuacjach ratowaniem ludzi zajmuje się pogotowie ratunkowe, straż pożarna, policja
i wojsko. Jednakże nie są to jedyni odważni wokół nas. Każdego dnia
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o dobro na świecie walczą wolontariusze, przemieniając siebie i innych
na lepsze. Ich codzienna praca wymaga zaś odwagi pójścia tam, gdzie
jest się najbardziej potrzebnym, niekoniecznie tam, dokąd samemu
chciałoby się pójść, oraz stanowczego powiedzenia „stop” złu, brutalności i brakowi kultury.
Ćwiczenie 
Prowadzący prosi uczestników zajęć o wyobrażenie sobie następującej sytuacji. Grupa kolegów wybiera się razem na wycieczkę, większość z nich przechodzi na czerwonym świetle. Jeden zostaje i czeka
na zmianę świateł. Pozostali popędzają go i wołają, żeby szedł z nimi.
Śmieją się, że czeka na zielone światło, i nazywają go tchórzem. W końcu chłopiec przebiega pasy na czerwonym świetle, prawie wpadając
pod samochód.
Opiekun pyta uczniów:
− który z dwóch chłopców był odważny – ten z baśni czy ten
z przedstawionej przed chwilą sytuacji – i dlaczego;
− jak nazywa się to ostatnie zachowanie;
− czym różni się odwaga od brawury i popisywania się,
− jakie przykłady tych dwóch postaw można podać.
Podsumowanie. Odwaga wymaga od wolontariusza trudu i wysiłku, często długotrwałego. Popisywanie się jest o wiele łatwiejsze i nie
wiąże się z żadną pracą, również nad sobą. Wbrew temu, co może wydawać się osobie chcącej zaimponować otoczeniu, takie zachowanie
świadczy raczej o braku wyobraźni niż o jej nadmiarze; o niepewności,
a nie rzeczywistej sile.
Ćwiczenie 
Klubowicze są proszeni o wyobrażenie sobie innej sytuacji i odpowiedź na pytanie, czy obawialiby się opisanego zadania i jeśli tak,
to dlaczego. Prowadzący opisuje sytuację tak oto: jesteście na sportowej olimpiadzie dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych; waszym
zadaniem będzie opieka na kilkoma zawodnikami, którzy poruszają się
na wózkach inwalidzkich. Spędzicie z nimi cały dzień, pomagając im
w różnych aktywnościach.
Podsumowanie. Odwaga nie polega na nieodczuwaniu strachu, lecz
na jego przezwyciężaniu. Człowiek musi go pokonać, inaczej zawsze
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będzie się bać i nawet nie rozpocznie żadnego nowego działania.
Chcąc odnieść zwycięstwo, trzeba rozpoznać swoje mocne i słabe
strony, wytrwale dążyć do celu i nie poddawać się przeciwnościom
losu. W zmniejszeniu strachu pomaga także odpowiednie przygotowanie do zadania, np. dowiedzenie się jak najwięcej o sytuacji, która
wzbudza tak silne emocje (w powyższym przykładzie: o pracy z osobami niepełnosprawnymi).
Marian Orłoń, Jan Tyszkiewicz (opracowanie)
Żywa woda [14]
Pewnego dnia wielkie nieszczęście spadło na dom biednej kobiety, w którym mieszkała wraz z najmłodszym synem. Oto nagła choroba powaliła
ją z nóg i ustąpić nie chciała. Nie pomagały zioła ani inne leki. Nie pomogła znana zielarka, sprowadzona z głębi lasu, która potrafiła przyrządzać
tajemnicze wywary z różnych roślin. Coraz większy był smutek siedzącego
przy matce syna.
— Tylko żywa woda może pomóc twojej matce. Ona nie tylko zdrowie, ale i życie potrafi
przywrócić — powiedziała zielarka.
— Ale gdzie tej żywej wody szukać? — spytał zrozpaczony syn.
— Oj, daleko, daleko! — odpowiedziała zielarka. Za trzema borami i trzema rzekami,
na szczycie Sobotniej Góry, u stóp mówiącego drzewa.
— Pójdę choćby za siedem rzek i żywą wodę przyniosę!
— Wielu poszło — rzekła zielarka — ale żaden nie wrócił. Sto strachów strzeże do niej
dostępu, sto pokus broni do niej drogi. I biada temu, kto się zlęknie! W kamień zostanie
zaklęty i na stoku góry na wieki zostanie!
— Nie ulęknę się tych niebezpieczeństw! Pójdę, nie powstrzyma mnie żadna siła! Wrócę
z cudowną wodą! Uratuję matce zdrowie! — odpowiedział syn.
Jak postanowił, tak uczynił. Wziął węzełek z jedzeniem, kij podróżny w dłoni ścisnął
i za trzecią rzekę i trzeci bór wyruszył.
Przebył trzy rzeki i trzy bory, i przed Sobotnią Górą stanął. Stroma to była góra, lasem
gęstym porosła, w którym czaiło się pełno żmij i jadowitych wężów. Nic jednak nie mogło
odstraszyć chłopca, który pragnął uratować matce zdrowie i życie. Szedł przed siebie.
Piął się coraz wyżej, nie zważając na dziwne głosy, które go chciały zwieść z drogi.
— Dlaczego przez ten gąszcz się przedzierasz, skoro obok droga prosta i wygodniejsza?
— wołał ktoś za nim. — Poczekaj! Razem pójdziemy. Bezpieczną drogę ci wskażę.
— Dobrze pamiętam, co mi zielarka powiedziała: biada temu, kto zejdzie z obranej drogi
— powtarzał sobie syn.
A potem przyszły strachy. A to chłopiec ujadanie wilka za sobą słyszy, a to smok wielogłowy paszczę przed nim otwiera.
— Nie boję się! Idę przywrócić matce zdrowie i życie, więc nic mi się stać nie może!
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I szedł dalej, a strachy stojące na jego drodze rozpraszały się jak mgła, bo synowska miłość była od nich silniejsza.
— Muszę myśleć tylko o mojej kochanej matce. Jedną mam ją na świecie!
Szczyt Sobotniej Góry był coraz bliżej i wreszcie chłopiec tam dotarł. Zobaczył wszystko,
co zielarka mówiła: źródło żywej wody, mówiące drzewo i zaczarowanego sokoła. I kamienie na stokach góry w ziemię wrośnięte, w które zamienili się ci, którzy mieli za mało
odwagi i wytrwałości.
Sokół na widok chłopca zerwał się, poszybował w górę i po krótkim czasie wrócił ze złotym dzbanem w dziobie. A wtedy mówiące drzewo tak przemówiło:
— Weź ten dzban i napełnij go żywą wodą. Potem ułam jedną z moich gałązek i umocz
ją w wodzie z cudownego źródła. Gdy to uczynisz, wracaj do domu. Po drodze skrapiaj
żywą wodą kamienie, które na stoku góry napotkasz. One długo na to czekały.
Chłopiec zrobił tak, jak mu mówiące drzewo nakazało. Dzban żywą wodą napełnił, podziękował drzewu, wodzie i sokołowi, i wyruszył w powrotną drogę. Przy każdym napotkanym kamieniu przystawał, żywą wodą go skrapiał, a wtedy kamień przybierał ludzką
postać.
I tak wrócił chłopiec do swojej wioski, do chaty, gdzie leżała chora matka. Skropił ją natychmiast wodą z zaczarowanego źródła i matka zdrowa wstała z łóżka. I znów szczęście
zagościło w małej chatce.
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MAJ
Warsztaty na poziomie 2
Temat

Odwaga

Cele

 omówienie



Pomoce

przykładów odważnego zachowania w zależności od czasu, miejsca, okoliczności itp.
przedstawienie różnicy między odwagą a brawurą i popisywaniem się
uświadomienie klubowiczom, jakie czynniki ułatwiają,
a jakie utrudniają bycie odważnym, a także jakie konsekwencje przynosi uleganie strachowi

(do ćwiczenia 1)
zdjęcie zamieszczone na końcu opisu szkolenia majowego
(do ćwiczenia 2)
tablica
kreda/pisak
(do ćwiczenia 5)
kartki papieru
długopisy/flamastry

Ćwiczenie 
Opiekun pyta uczniów, czy znają ludzi, o których mogą powiedzieć,
że bez wątpienia są odważni. Prosi o uzasadnienie odpowiedzi. Następnie pokazuje trzy zdjęcia zamieszczone na końcu opisu szkolenia
majowego i inicjuje dyskusję na temat tego, czy tak odległe sytuacje
i czasy mają ze sobą coś wspólnego.
Podsumowanie: Każda epoka ma swoich bohaterów poświęcających
się dla fundamentalnych wartości i wielkich celów. Podczas dwóch wojen światowych oddawali oni swoje życie za wolność i niepodległość
ojczyzny. W latach 80. XX wieku walczyli o demokrację, a w naszym stuleciu – o godność i prawa człowieka. Wśród nich są jednak ludzie, którzy
realizują to samo odwieczne marzenie o lepszym świecie codziennym
wypełnianiem obowiązków i ofiarną postawą wobec potrzebujących.
Ten rodzaj pozytywistycznej pracy u podstaw realizują wolontariusze
pomagający swoim podopiecznym w miejscach i sytuacjach, które nierzadko wymagają przełamania własnego strachu i słabości.
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Ćwiczenie 
Uczestnicy zajęć rozważają poniższe kwestie – najpierw w ramach
kilkuosobowych zespołów, potem na forum całej grupy. Prowadzący
zapisuje odpowiedzi na tablicy i dzieli się własnymi refleksjami na poruszane tematy:
− Co to jest odwaga?
− Jakie cechy ułatwiają bycie odważnym (np. prawdomówność,
otwartość, poczucie własnej wartości)?
− Co przeszkadza w byciu odważnym (np. presja grupy, niskie poczucie wartości)?
− W jaki sposób może przejawiać się czyjaś odwaga (np. siłą psychiczną, asertywnością, śmiałością w wyrażaniu własnego zdania, odwagą w postępowaniu w pewien konkretny sposób wbrew
otoczeniu, poświęceniem własnego zdrowia i życia w przypadku
takiego zagrożenia, jak pożar i wojna)?
Ćwiczenie 
Opiekun czyta streszczenie jednego z odcinków programu typu
reality show „Nieustraszeni”: w pierwszym zadaniu zawodnicy muszą
utrzymać równowagę na pędzącej przez tunel cysternie; w drugiej
konkurencji strzelają do tarczy. W zależności od tego, jaką liczbę punktów zdobędą, tyle będą musieli zjeść obrzydliwych larw. Ostatnie wyzwanie polega na jak najszybszym dopasowaniu kluczyków do sportowego samochodu, który stoi na drodze nadjeżdżającym buldożerom.
Prowadzący pyta wolontariuszy:
− czy w kontekście usłyszanego opisu wolontariusze uważają sami
siebie za odważnych,
− jaki rodzaj odwagi wymaga się od uczestników przedstawionego
programu,
− czym różni się odwaga od brawury i popisywania się.
Podsumowanie. Każdy lubi być doceniony przez innych, dlatego
czasem popisujemy się przed otoczeniem, myląc to z odwagą. Brawura polega na świadomym ryzykowaniu zdrowia i życia tylko po to,
aby komuś zaimponować. Nierozważnym zachowaniem, a zwłaszcza
zbędnym narażaniem siebie i – co gorsza – innych na nieprzyjemności
oraz cierpienie wyrażają się niskie poczucie własnej wartości i psychiczna niedojrzałość. Prawdziwa odwaga nie jest na pokaz i wiąże się
ze skromnością i odpowiedzialnością.
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Ćwiczenie 
Wolontariusze dzielą się na dwie grupy. Każda przedstawia jedną
z dwóch poniższych scenek.
Wagary. Kilku uczniów umawia się, by uciec z lekcji. Jedna z nich
chce zostać, reszta próbuje ją przekonać, uciekając się do argumentów
typu: „Jesteś nielojalny”, „Przez ciebie wszyscy będą ukarani” i „Nie
będziesz należał do naszej paczki”.
Zielona szkoła (autentyczna historia). Klasa szykuje się na wyjazd
na zieloną szkołę, m.in. planuje zakup papierosów i alkoholu. Takie postępowanie nie podoba się jednej osobie, która odmawia wyjazdu i informuje o tym resztę koleżanek i kolegów. Ci próbują wpłynąć na zmianę jej decyzji.
Opiekun omawia sytuacje z uczestnikami zajęć. Pyta:
− Co łączy obie scenki?
− Czy posiadanie własnego zdania jest przejawem odwagi?
− Dlaczego jest trudno mieć własne zdanie?
− Dlaczego młodzież nie ma odwagi zwrócić uwagi koleżankom
i kolegom, którzy palą w czasie zielonej szkoły lub wagarują?
Podsumowanie. Człowiek codziennie podejmuje decyzje i to po jego
wyborach oceniamy indywidualną dojrzałość. Wybory te świadczą bowiem o jego odwadze cywilnej albo uległości, będącej ustępstwem,
rezygnacją z ważnych dla danej osoby wartości pod presją otoczenia,
z własnego lenistwa lub wygodnictwa. Odwaga cywilna wymaga czytelnej reakcji, potępiającej naganny czyn bądź zachowanie, jednocześnie nieodrzucającej drugiego człowieka. Trzeba mieć jednak odwagę,
żeby powiedzieć: „Nie akceptuję tego zachowania i dlatego nie będę
go tolerować”.
Ćwiczenie 
Prowadzący dzieli uczniów na kilkuosobowe grupy. Przygotowują
one scenariusz programu telewizyjnego dla młodzieży, dotyczącego
prawdziwej odwagi. Ma on być odpowiedzią na programy typu „Nieustraszeni” i „Ryzykanci”. Zespoły przedstawiają na forum całego Klubu swoje propozycje. Wolontariusze wspólnie wybierają najlepszą koncepcję lub łączą wszystkie pomysły w jeden.
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CZERWIEC
Warsztaty na poziomie 1
Temat

Współpraca

Cele

 uświadomienie


Pomoce

wychowankom korzyści z działania
w grupie oraz czynników ułatwiających i utrudniających
współpracę z innymi członkami zespołu
rozwijanie umiejętności pracy w grupie

(do ćwiczeń 2, 3 i 5)
kartki papieru
długopisy/flamastry
(do ćwiczenia 4)
zestaw słomek do picia
taśma klejąca
nożyczki

Ćwiczenie 
Uczestnicy zajęć stoją. Prowadzący zaprasza do siebie poszczególne grupy osób, wypowiadając zdania zaczynające się od słów: „Zapraszam wszystkich, którzy…” i oznajmiające o jakiejś cesze, np. „…
mają na sobie dżinsy”, „…noszą kolczyki”, „…lubią małe dzieci”, „…mają
rodzeństwo”, „…mają niebieskie oczy”. Uczniowie, którzy uważają,
że usłyszane zdanie odnosi się do nich, stają koło Opiekuna.
Podsumowanie. Mimo że wolontariusze różnią się między sobą wyglądem, charakterem, temperamentu, sytuacją rodzinną itp., mają także wiele wspólnych cech i – co najważniejsze – jeden cel: chęć pomocy
potrzebującym.
Ćwiczenie 
Klubowicze dzielą się na zespoły. Ich zadaniem jest znalezienie innych nazw i wyrażeń na określenie współdziałania (np. „współpraca”,
„kooperacja”, „mieć wspólny cel”). Reprezentanci grup przedstawiają
wyniki swojej pracy. Wszyscy wspólnie wybierają najlepsze wyrażenia
i ustalają w punktach warunki dobrej współpracy.
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Ćwiczenie 
Prowadzący dzieli wolontariuszy na nowe, kilkuosobowe zespoły. Każda grupa dostaje to samo zadanie – odpowiedzieć na pytanie:
„Co można zrobić szklanką? ”. Odpowiedzi mogą być z pozoru całkiem niepraktyczne i nieprawdopodobne, a wolontariusze nie oceniają
pomysłów i żadnych z góry nie odrzucają. Spośród swoich propozycji
każda grupa wybiera pięć najlepszych i prezentuje pozostałym uczestnikom zajęć. Opiekun prosi uczniów, by powiedzieli:
− co czuli w czasie pracy,
− czy nauczyli się czegoś nowego,
− jak im się razem pracowało nad nietypowym zadaniem.
Podsumowanie. Praca w grupie pomaga w przezwyciężaniu schematów myślenia i poszukiwaniu nowych, często niestandardowych
rozwiązań. Uczy argumentowania i pokonywania trudności, także pod
presją czasową. Wprawdzie może wiązać się z rywalizacją, ale działanie w zespole przynosi wiele satysfakcji i radości.
Ćwiczenie 
Wolontariusze pozostają w grupach z poprzedniego ćwiczenia. Każdy zespół dostaje zestaw słomek do picia oraz taśmę klejącą i nożyczki. Ich zadaniem jest zbudowanie w ciągu 20 minut jak najwyższej
wieży z użyciem otrzymanych materiałów. Wszyscy uczestnicy zajęć
wraz z prowadzącym oglądają prace i wybierają najlepszą wieżę. Rozmawiają na temat tego, co utrudniało, a co ułatwiało im pracę. Wspólnie tworzą spis cech, które uniemożliwiają dobrą współpracę.
Podsumowanie. Wszyscy znają przysłowie: „Co dwie głowy, to nie
jedna”. Wyraża ono pogląd, że często łatwiej i efektywniej jest współpracować z innymi niż działać samodzielnie. Trzeba jednak pamiętać,
że wymaga to tzw. umiejętności społecznych, np. rozmawiania o trudnościach, negocjowania oraz pokonywania własnego egocentryzmu.
Odczytane przez Opiekuna na koniec ćwiczenia opowiadanie „Rozgwiazdy” (zamieszczone na końcu opisu szkolenia czerwcowego) pokazuje, jak wielki wpływ może mieć wspólne działanie nawet nieznających się osób.
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Ćwiczenie 
Uczniowie tworzą plan akcji, w którą będą zaangażowani wszyscy członkowie Klubu i która jest przeznaczona dla podopiecznych
lub samych wolontariuszy, np. scenariusz szkolnego pikniku lub loterii na rzecz domu dziecka. krok stanowi wcielenie w życie tego planu
i omówienie realizacji zadania. Trzeba powiedzieć:
− co się udało zrobić, a czego nie;
− jak się pracowało poszczególnym członkom grupy;
− jakie wnioski wolontariusze mogą wysnuć na przyszłość.
Bruno Ferrero
Rozgwiazdy [15]
Straszliwa burza rozpętała się nad morzem. Ostry, mroźny wiatr przeszywał
wodę i unosił ją w gigantycznych falach. Spadały na plażę niczym uderzenia młota albo stalowe lemiesze, które przeorywały dno morskie, wyrzucając
z dna małe żyjątka, skorupiaki i małe ślimaczki, o dziesiątki metrów od brzegu. Gdy burza ustała nagle, tak jak przyszła, woda uspokoiła się i cofnęła.
Teraz plaża pokryta była błotem, w którym umierały tysiące rozgwiazd. Było ich tak dużo,
że plaża nabrała różowego koloru.
Zjawisko to przyciągnęło wiele osób ze wszystkich stron wybrzeża. Zjawiły się nawet
ekipy telewizyjne, aby utrwalić to dziwne zjawisko. Rozgwiazdy były prawie nieruchome. Umierały. Wśród tłumu stał również Pepito, którego trzymał za rękę ojciec. Pepito
był chłopczykiem wrażliwym i bystrym. Spoglądał oczyma pełnymi smutku na małe rozgwiazdy. Wszyscy przyglądali się im, ale nikt nic nie robił.
Nagle Pepito puścił rękę swego ojca, zdjął buty i skarpetki i pobiegł na plażę. Pochylił się
i zaczął małymi rączkami brać rozgwiazdy i szybko zanosić je do morza. Zawracał i znów
zanosił rozgwiazdy do wody.
Zza cementowej balustrady jakiś pan zawołał:
— Co robisz chłopczyku?
— Wrzucam rozgwiazdy do morza. Umierają na plaży — odpowiedział Pepito, nie przerywając pracy.
— Ale na plaży jest mnóstwo rozgwiazd, nie możesz uratować wszystkich. Jest ich zbyt
wiele. Podobnie wyglądają setki innych plaż wzdłuż wybrzeża. Niczego nie zmienisz!
Pepito uśmiechnął się, podnosząc znów i wrzucając do wody kolejną rozgwiazdę, powiedział:
— Właśnie zmieniam los tej tu rozgwiazdy.
Mężczyzna milczał przez chwile, potem pochylił się, zdjął buty, skarpety i zszedł na plażę.
Zaczął zbierać rozgwiazdy i wrzucać je do morza. Chwilę potem uczyniły to samo dwie
dziewczynki. Było ich już czworo. Po kilku minutach już 50 osób pracowało, potem 100,
200, wreszcie tysiąc. Wszyscy ratowali rozgwiazdy, wrzucając je do morza, a zapoczątkował to mały, odważny chłopczyk.
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CZERWIEC
Warsztaty na poziomie 2
Temat

Współpraca

Cele

 rozpoznanie cech charakteru, postaw oraz zachowań grupowych ułatwiających i utrudniających współdziałanie

 rozwijanie umiejętności pracy w grupie
Pomoce

(do ćwiczenia 1)
nożyczki
klej
papier
tablica
kreda/pisak
(do ćwiczeń 2, i 3)
kartki papieru
długopisy/flamastry

Ćwiczenie 
Prowadzący wybiera czworo uczestników zajęć i ich dzieli: formuje
grupę trzyosobową. która będzie rywalizować z czwartą osobą pracującą w pojedynkę. Zadanie polega na zrobieniu przez pięć minut
jak najdłuższego łańcucha z papieru techniką sklejania pojedynczych
ogniw. Do dyspozycji są nożyczki, klej i papier. Pozostali uczniowie
pełnią rolę obserwatorów, ewentualnie dopingują osoby pracujące.
Po wyznaczonym czasie wszyscy porównują nie tylko długość łańcuchów, lecz także korzyści i koszty indywidualnego oraz zespołowego
działania. Opiekun zapisuje odpowiedzi na tablicy i zachęca klubowiczów do zastanowienia się, jaki sposób działania, w jakich sytuacjach
i dlaczego oni sami preferują.
Podsumowanie. Grupa wspiera swoich członków i dodaje im odwagi, mobilizuje ich do wysiłku. Praca w zespole uczy nowych rzeczy, wyzwala twórcze podejście do problemów i pomysłowość w ich
rozwiązywaniu. Sprzyja tworzeniu się poczucia wzajemnego zaufania
i współodpowiedzialności.
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Ćwiczenie 
Wolontariusze pracują w dwóch grupach. Wypisują cechy charakteru i sytuacji wpływające na współpracę: te, które ją wzmacniają (np. pokora, mądre przywództwo, wspólny system wartości, jasno
określony cel i dobre przygotowanie zadania), i te, które ją osłabiają (np. lenistwo, egoizm, silny indywidualizm, zazdrość, brak ideałów
i wyrachowanie).
Podsumowanie. Prowadzący wykorzystuje tekst „Kto mądrzejszy?”
(zamieszczony na końcu opisu szkolenia czerwcowego). Wspólne
działanie przynosi dobre rezultaty, wymaga jednak rozmowy, kompromisu i zaniechania własnych ambicji. Inaczej może się okazać, że gęsi,
które według ludowego porzekadła ponoć nie wyróżniają się inteligencją („głupi jak gęś”), w rzeczywistości są o wiele mądrzejsze niż ludzie.
Ćwiczenie 
Uczniowie tworzą plan akcji, w którą będą zaangażowani wszyscy
członkowie Klubu i która jest przeznaczona dla podopiecznych lub
samych wolontariuszy, np. scenariusz szkolnego pikniku bądź loterii
na rzecz domu dziecka. Kolejny krok stanowi wcielenie w życie tego
planu i omówienie realizacji zadania. Trzeba powiedzieć:
− co się udało zrobić, a czego nie;
− jak się pracowało poszczególnym członkom grupy;
− jakie wnioski wolontariusze mogą wysnuć na przyszłość.
autor nieznany
Kto mądrzejszy?
Przyszłej jesieni, gdy zobaczycie na niebie klucz gęsi odlatujących na południe, zechcecie się może dowiedzieć, dlaczego zdaniem naukowców, latają
one, tworząc literę „V”. Jak się okazuje, każdy ptak poruszając skrzydłami,
stwarza coś w rodzaju powietrznej fali, na której unosi się jego sąsiad z tyłu.
Dzięki kluczowi w kształcie „V” stado może pokonać dystans co najmniej siedemdziesiąt jeden procent większy, niż gdyby każdy ptak leciał osobno. Ludzie, którzy
dążą w tym samym kierunku, złączeni poczuciem wspólnoty, mogą osiągnąć swój cel
szybciej i łatwiej, ponieważ wzajemnie się wspierają.
Jeśli któraś z gęsi wyłamie się z klucza, chcąc spróbować lecieć sama, ogromny opór powietrza daje jej się natychmiast we znaki i ptak wraca czym prędzej do swych towarzyszy,
by skorzystać z siły nośnej wypracowanej przez ptaka na przedzie. Gdybyśmy mieli gęsi
instynkt, trzymalibyśmy się ludzi, którzy udają się w tę samą stronę, co my.
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Gdy gęś prowadząca stado się zmęczy, przechodzi na tył klucza, a jej miejsce zajmuje
inna. Podobnie, jak w przypadku odlatujących na południe gęsi, rozsądni ludzie, wykonując odpowiedzialne zadania, powinni dawać sobie zmiany.
Gęsi lecące z tyłu pogęgują od czasu do czasu wesoło, by dodać otuchy prowadzącym
stado i dopomóc im utrzymać tempo. Jaki komunikat niesie zazwyczaj nasze gęganie
za plecami innych?
I wreszcie – co bardzo ważne – jeśli któraś gęś zachoruje lub zostanie postrzelona, dwie
inne gęsie eskortują ją na ziemię i pozostają przy niej, by pomóc jej i ją ochraniać. Nie
opuszczają chorej, dopóki nie wrócą jej siły lub dopóki nie umrze. Dopiero wtedy wyruszają w drogę same albo z innym gęsim stadem, by jak najszybciej dołączyć do swoich.
Gdybyśmy mieli tyle oleju w głowie co gęsi, wspieralibyśmy się nawzajem jak one.
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SZKOLENIA PROFILOWANE
Przed członkami Klubu stoi ważkie zadanie przygotowania się, psychicznego i merytorycznego, do pracy z wybraną grupą podopiecznych. Szkolenia profilowane zaprojektowano z uwzględnieniem dwóch
podstawowych czynników wpływających na sposób postępowania
z osobami, którym wolontariusze będą pomagać: ich wieku i stanu
zdrowia. Forma warsztatowa z elementami wykładu pomoże wolontariuszom zrozumieć specyfikę funkcjonowania, trudności i potrzeby
podopiecznych, a także odnaleźć się w problemowych sytuacjach.
Zajęcia może prowadzić Opiekun Klubu, pedagog lub psycholog
szkolny, a także starszy wolontariusz-instruktor bądź zaproszony specjalista, który opiekuje się daną grupą podopiecznych. Podobnie jak
w przypadku szkoleń podstawowych i formacyjnych, opisane poniżej
konspekty szkoleń oraz ćwiczenia są pewną propozycją, wymagającą
dostosowania do wieku i potrzeb uczniów.
W szkoleniach profilowanych nie zaplanowano szkoleń dla wolontariuszy pracujących w schroniskach dla zwierząt. Uznaliśmy, że każda
z tego typu placówek ma swoje zasady postępowania ze zwierzętami
i zachowania ochotników, o których będą oni poinformowani przed
rozpoczęciem pracy.

Konspekt szkolenia profilowanego
Temat

Specyfika pracy z wybranymi grupami podopiecznych

Cele

 zapoznanie wolontariuszy ze specyfiką pracy z daną grupą
podopiecznych

 ćwiczenie umiejętności niezbędnych do pracy z daną grupą
podopiecznych

Osoba
prowadząca

Opiekun Klubu, pedagog lub psycholog szkolny, specjalista
pracujący z daną grupą podopiecznych

Czas trwania

jedna lub dwie godziny lekcyjne
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Jeśli znajdziesz czas, z tych książek dowiesz się więcej:
Vopel Klaus W.: Poradnik dla prowadzących grupy. Wydawnictwo Jedność,
Kielce 1999
Święcicka Justyna: Ja i grupa. Trening dla uczniów. Difin SA, Warszawa 2010
Kobiałka Alicja (oprac.): Jak żyć z ludźmi (umiejętności interpersonalne). Program profilaktyczny dla młodzieży, ćwiczenia grupowe. Ministerstwo Edukacji Narodowej – Agencja
Informacji Użytkowej, Warszawa 1997
Ochman Małgorzata, Jordan Paweł: Jak pracować z wolontariuszami. Biuro Obsługi Inicjatyw Samopomocowych BORIS, Warszawa 1997
Banasiewicz-Tenerowicz Aleksandra: My – razem w społeczeństwie. Scenariusze zajęć dla
uczniów szkół gimnazjalnych. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2008
Blagi Bob: Pracując razem. Podręcznik pomagający grupom w efektywniejszej pracy. Fundusz Współpracy, Program PHARE „Dialog społeczny – NGOs”, Warszawa 1994
[akapit z mniejszym stopniem fontu – początek]

PRACA Z PODOPIECZNYMI Z UWZGLĘDNIENIEM
KRYTERIUM WIEKU
Praca z małymi dziećmi
Opieka nad młodszymi dziećmi to zajęcie chętnie podejmowane przez członków Klubów. Miejscami pracy są przedszkola i szkoły,
żłobki, domy rodzinne i domy dziecka, a także szpitale. Często zajęcie
to wywołuje u wolontariuszy, szczególnie początkujących, idylliczne
skojarzenia: obrazki zabawy ze słodkimi, skrzywdzonymi przez los istotami. W młodych ludziach, pełnych dobrych chęci, budzi się głębokie
współczucie i pragnienie uszczęśliwienia małoletnich podopiecznych.
Jakkolwiek potrzebują one – tak jak wszystkie dzieci – troski i uczucia, należy od początku oswajać klubowiczów ze specyfiką reakcji
dziecięcych. Trzeba powiedzieć np. o większej labilności emocjonalnej,
o węższym zakresem zachowań wyrażających emocję. Dziecko może
krzyczeć ze strachu, ze złości, z radości lub z zazdrości. Zdaniem „nie
lubię cię” najczęściej zastępuje stwierdzenie „jestem zły na ciebie”.
Ma mniejszą możliwość skupienia uwagi; im dziecko jest młodsze, tym
krótszy ma czas koncentracji na jednym zadaniu. Niechęć do kontynuowania danej zabawy nie oznacza więc, że gra została zaproponowana
nietrafnie, lecz że dziecko chce zmienić rodzaj aktywności.
Nawiązywanie kontaktu z podopiecznym musi odbywać się w sposób odpowiadający zarówno jego rozwojowi fizycznemu, jak i psy-
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chicznemu. Nie da się patrzeć w oczy małemu dziecku bez przykucnięcia. Po to, by przedszkolak zrozumiał zadanie, trzeba używać prostego języka..
Gdy już ma się ustalone reguły wspólnej pracy z dzieckiem, można
po prostu powiedzieć „Nie! ” lub „Stop! ”, najzwięźlej wzywając dziecko, by zaprzestało niepożądanego zachowania. Jeśli to możliwe, należy formułować komunikaty w formie pozytywnej, szczególnie zwracając się do małych dzieci. Myślą one obrazami i często nie słyszą „nie”.
Lepiej określić to, czego chce się od podopiecznego, niż skupiać się
na niepożądanych zachowaniach.
„Stój na podłodze!” jest lepsze niż „Nie wchodź na stół!”
„Zatrzymaj się!” jest lepsze niż „Nie biegnij!”
Podobnie powinno się unikać etykietowania. Jakiegokolwiek, także
pozornie miłego – nazwami „aniołek”, „dzikusek”, „diabełek” lub „łobuziak”. Nasuwają one określone skojarzenia i wiążą się z oczekiwaniami,
jakie mają opiekunowie wobec podopiecznych. Dzieci zaś potrzebują
akceptacji ze strony ważnych dla nich osób i chcą nigdy ich nie zawieść. Ta intencja może wpływać zarówno korzystnie, jak i niekorzystnie na rozwój podopiecznego. Kiedy złość czuje „aniołek”, trudniej
przychodzi mu zdobyć się na ujawnienie prawdziwych uczuć. Wie on
bowiem, że mu to nie przystoi. Z kolei „diabełkowi” – nawet jeśli chce
być spokojny i rozważny – może brakować pomysłu, jak przełamać
dotychczasowy schemat „rozrabiaki”.
Wyeliminowaniu niewłaściwego zachowania najlepiej służą komunikaty „Ja”. Wyrażają one uczucia i potrzeby mówiącego, i pozwalają
uniknąć krytykowania i obrażania. Warto więc dać pierwszeństwo zdaniom typu:
„Nie lubię twojego wchodzenia na parapet.”
„Przeszkadza mi, gdy mówisz tak głośno.”
Pomocne jest też określenie od razu zachowania, jakiego oczekuje
się od dziecka, np.
„Chcę, żebyś siedział na krześle do końca naszej zabawy”).
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Komunikaty „ty”, odwołujące się do drugiej osoby, z reguły są dla
dziecka mniej zrozumiałe, nie zawierają bowiem podanej wprost informacji, o co rozmówcy chodzi.
Informowanie o swoich odczuciach jest dobrą metodą, ale trzeba
pamiętać, że nie może ono oznaczać przenoszenia na innych odpowiedzialności za te odczucia. Nie należy więc mówić:
„Zobacz, jak się strasznie tym zdenerwowałam.”
„Twoje zachowanie tak mnie złości, że już nie daję sobie z tym
rady.”
„To wszystko przez ciebie! ”
Mamy tu kolejno: obciążanie dziecka silnymi emocjami, wyładowywanie się na nim i obwinianie go – a to wszystko działa destrukcyjnie
na podopiecznego i relację z nim. Każdy ma prawo do przeżywania
i wyrażania uczuć, nie musi jednak dzielić się nimi zawsze i ze wszystkimi. Ponadto to, co dla dorosłej osoby stanowi tylko figurę retoryczną
(np. „Ja się zabiję! ”), dziecko odbiera dosłownie.
Czasem wystarcza poinformowanie podopiecznego o konsekwencjach jego postępowania np.
„Nie patrzę na ciebie – czekam, aż sprzątniesz do pudełka
wszystkie klocki”.
Innym razem efekty daje zignorowanie niepożądanych zachowań.
Można wykorzystać tę metodę pod warunkiem, że to, co robi dziecko,
nie niesie zagrożenia ani dla niego, ani dla jego otoczenia.
Pochwały to najlepsza, najskuteczniejsza metoda wzmacniająca to, co dobre. Wolontariusz nie powinien szczędzić słów uznania
za wszystko, co się da. Nie tylko za efekt pracy, lecz także za włożony wysiłek, czas i staranie. Dziecko nie da się zepsuć pochwałami.
Oglądając wykonany właśnie obrazek, klubowicz może powiedzieć,
że ta praca bardzo mu się podoba; że podziwia to, co i jak dziecko
narysowało, np. użycie aż pięciu kolorów; że rysunek jest „taaaki kolorowy”, aż przyjemnie patrzeć. Zachwycając się dokonaniami dzieci,
opiekun może wprowadzić trochę teatralną – tak lubianą przez nie –
atmosferę np. mówiąc przesadnym tonem:
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„Ojej, ale wielki dom z tych klocków zbudowałeś! Naprawdę
wieeelki”.
Najważniejsze, co młodzi ludzie mogą ofiarować dzieciom, to czas
przeznaczony wyłącznie dla nich. Właśnie tego one najbardziej potrzebują, Dorośli opiekunowie często bardzo dużo dla dzieci robią, troszczą
się o nie i je kochają, wykonując szereg codziennych czynności. Piorąc,
gotując, sprzątając, dbając o wyżywienie i pielęgnację podopiecznych;
wychowując ich i poświęcając się dla nich. Rzadko jednak dzieci w świadomy sposób to doceniają. Nie rozumieją bowiem jeszcze sensu tych
wszystkich starań. Jest to język czynów. One natomiast czekają na to,
aby ktoś zajął się tylko nimi i dał im sto procent uwagi. Czas, który wolontariusz spędzi z podopiecznym w swobodnej, radosnej atmosferze,
pełnej akceptacji i wiary w możliwości jego rozwoju, doładowuje każde
dziecko emocjonalnie i wzmacnia jego zaufanie do siebie.
Klubowicze powinni pamiętać, że nie można proponować dzieciom
aktywności zbyt trudnej, powyżej ich możliwości. Nie stanie się nic złego, jeżeli tym, co wolontariusz zaoferuje, będą zabawy naprawdę najprostsze. Chodzi przede wszystkim o to, aby miło spędzić razem czas.
Pracując z dziećmi, dobrze jest mieć ze sobą bardzo proste, ale
konkretne pomoce – przedmioty, których można dotknąć, na które m
można popatrzeć i którymi da się manipulować. Nawet jeżeli wolontariusz potrafi opowiadać bajki, warto urozmaicić opowiadanie obrazkami, pluszakami, figurkami bądź postaciami wyciętymi z papieru i przyklejonymi do patyczków od lodów. Można też rysować przy dziecku
na jego zamówienie, np. ulubione zwierzątka, pojazdy lub kształty. Nie
są przy tym konieczne zdolności plastyczne. Każdy może tworzyć proste, schematyczne rysunki, a w trakcie ich wykonywania – snuć opowiadanie lub mówić wierszyki.
Część czasu spędzanego z podopiecznym warto przeznaczyć
na zabawy, które wymagają kontaktu fizycznego. Obok pełnego miłości kontaktu wzrokowego dziecko pragnie nacechowanego tkliwością
kontaktu fizycznego. Zapewnia go chociażby delikatne baraszkowanie
lub zabawy ruchowe oparte na współdziałaniu. Mogą to być „masażyki”, czyli ilustrowanie recytowanych wierszyków odpowiednimi gestami na plecach podopiecznych. Prawie zawsze reagują oni na tę zabawę
w ten sam sposób – proszą: „Jeszcze raz”.
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Z dziećmi – szczególnie w młodszym wieku – można podejmować
zabawy paluszkowe. Nie potrzeba do nich niczego więcej niż palce
podopiecznego i wolontariusza. Najwięcej takich zabaw wymyślono
dla dzieci w wieku 1–3 lat. Jednakże w zależności od stopnia trudności, możliwości i preferencji podopiecznych można bawić się w nie
ze wszystkimi dziećmi, nawet tymi, które już chodzą do szkoły podstawowej. Nierzadko lubią one różne palcowe „łamańce”, np. „Chodzi
kominiarz po drabinie”, lub popularne zabawy zręcznościowe, np. grę
w łapki.
Zakończenie spotkania warto przypieczętować drobną, materialną pamiątką wizyty wolontariusza, np. naklejką wklejoną do zeszytu
wspomnień.
Praca z dziećmi rządzi się następującymi zasadami:
− Największy dar, jaki możesz ofiarować podopiecznemu, to twój
czas i pełne zainteresowanie jego osobą oraz sprawami.
− Nawiązuj kontakt z podopiecznym w sposób odpowiadający jego
rozwojowi fizycznemu i psychicznemu.
− Akceptuj jego uczucia. Pamiętaj, że dzieci mogą inaczej wyrażać
emocje niż dorośli.
− Wyrażaj własne uczucia bez obarczania drugiej strony odpowiedzialnością za nie.
− Ciesz się z każdego postępu podopiecznego, dziel z nim także
jego małe radości i sukcesy.
− Chwal go i wzmacniaj jego mocne strony.

Ćwiczenie 
Temat

Pomysłowość w każdej kieszeni („Co masz w kieszeni? ”)

Cel

rozwijanie pomysłowości

Przebieg
ćwiczenia

Prowadzący dzieli wolontariuszy na trzyosobowe zespoły.
Członkowie każdej grupy wyjmują wszystkie przedmioty,
które mają w kieszeniach. Zadaniem zespołów jest wymyślenie interesującej zabawy dla dzieci z zastosowaniem
trzech, czterech wybranych przedmiotów. Ćwiczenie można powtarzać.
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Podsumowanie. Opiekun podkreśla rolę pomysłowości i radzenia
sobie w każdej sytuacji przy użyciu dostępnych środków. Także w pozornym impasie rozwiązanie zazwyczaj jest w zasięgu ręki, trzeba jedynie zachować spokój.

Ćwiczenie 
Temat

Giełda gier i zabaw

Cel

stworzenie bazy zabaw i zajęć do pracy z dziećmi

Pomoce

tablica
kreda/pisak
kartki papieru
długopisy/flamastry

Przebieg
ćwiczenia

Prowadzący prosi wolontariuszy, aby przypomnieli sobie
gry i zabawy: towarzyskie, plastyczne, muzyczne, sportowe
– które znają i lubią. Każdy uczestnik zajęć dzieli się wybranym pomysłem, pozostałe osoby mogą robić sobie notatki.
Opiekun dodaje własne propozycje. W ten sposób zostaje
opracowana baza gier i zabaw do wykorzystania podczas
spotkań indywidualnych oraz grupowych z dziećmi.

Ćwiczenie 
Temat

Zakończenie spotkania („Nie puszczę cię! ”)

Cele

 oswojenie wolontariuszy z emocjonalnymi reakcjami dzieci
 ćwiczenie asertywności w kontakcie z dzieckiem

Przebieg
ćwiczenia

Prowadzący proponuje uczestnikom zajęć odegranie scenki. Służy to przećwiczeniu sytuacji, jaka często zdarza się
wolontariuszom – zakończenia spotkania z podopiecznym,
wychowankiem domu dziecka.
Opiekun zaprasza dwóch ochotników. Jeden z nich wciela się w rolę wolontariusza, a drugi dziecka. Pozostali klubowicze mają obserwować scenkę. Wolontariusz przychodzi do domu dziecka raz w tygodniu na półtorej godziny. Zawsze bawi się w tym czasie z jednym z dzieci.
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Przebieg
ćwiczenia

Tego dnia powinien wyjść bardzo punktualnie, ponieważ
jest umówiony ze znajomymi do kina i ma wszystkie bilety.
Musi za kilka minut wyjść, żeby zdążyć na autobus – ostatni,
który dowiezie go na czas. Druga osoba odgrywa dziecko
w wieku 4, 5lat. Bardzo lubi swojego opiekuna i tego dnia,
jak zawsze, świetnie się z nim bawiło. Na wiadomość, że klubowicz chce już iść, reaguje histerią i silnym sprzeciwem,
łącznie z rzucaniem się na podłogę. Zadaniem wolontariusza jest zakończenie zabawy z dzieckiem, pożegnanie się
i sprawne wyjście. Gdy podopieczny wpada w histerię, klubowicz musi znaleźć taki sposób, by szybko uspokoić malca
i zdążyć na autobus.
Scenka trwa 3–4 minut. Jeżeli w tym czasie klubowicz nie
poradzi sobie z zadaniem, prowadzący przerywa scenkę
i pyta obserwatorów, jakie rozwiązania mogą oni podpowiedzieć koledze/koleżance; ewentualnie ktoś zastępuje osobę
odgrywającą wolontariusza.
Po odegraniu scenki Opiekun i uczestnicy zajęć omawiają
trudną sytuację i tworzą bazę pomysłów – sposobów, które mogliby w przyszłości zastosować. Nie wszystkie się
sprawdzą i nie wszystkie są dobrymi rozwiązaniami (nie jest
nim próba przekupstwa ani złożona bez pokrycia. obietnica,
że się zostanie dłużej następnym razem). Wspólnie zastanawiają się, jakie jeszcze inne sposoby mogą wykorzystać oraz
które i dlaczego będą najbardziej efektywne.

Podsumowanie. Zadanie to uzmysławia wolontariuszom, że małe
dziecko może reagować bardzo emocjonalnie. Trzeba umieć zachować spokój, aby sobie poradzić w trudnej sytuacji, przy czym nie zawsze musi dojść do porozumienia z dzieckiem przed wyjściem. Gdy
młodsze dzieci ulegają wzburzeniu, mogą do nich nie dotrzeć żadne,
nawet rzeczowe, komunikaty. Dopiero po pewnym czasie, kiedy emocje opadną, można z nimi spokojnie porozmawiać. Tutaj trudność polega na tym, że czasu na ochłonięcie dziecka nie ma. Najczęściej więc
wolontariuszowi nie pozostaje nic innego, jak tylko poprosić kogoś
dorosłego o zaopiekowanie się dzieckiem i zostawić jakiś drobiazg.
Będzie on materialnym wyrazem niezmienności uczuć wolontariusza
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do zaprzyjaźnionego dziecka. Sprawdzi się w tej roli choćby rysunek
wesołej buźki z podpisem „Do wtorku! ” (jeśli wtorek to stały dzień
spotkań.

Praca z rówieśnikami
Spotkania z rówieśnikami zwykle wiążą się z rożnymi formami pomocy skierowanymi do koleżanek i kolegów z tej samej szkoły. Jest
to zaangażowanie woluntarystyczne niezmiernie cenne, choć chyba
niedoceniane i niedostatecznie rozwijane w szkołach. Tymczasem więcej pomocy koleżeńskiej to mniej agresji, lepsza atmosfera i większe
poczucie psychicznego bezpieczeństwa. Przecież posiedzenie w świetlicy i powtórzenie materiału przed klasówką ze słabszymi kolegami
z klasy jest to niewielki wysiłek, a efekty daje na pewno. Propozycja
wspólnego odrobienia lekcji z kolegą lub koleżanką, którzy nie radzą
sobie z jakimś przedmiotem, zasługuje na uznanie. Bardzo istotne jest
jednak, aby wolontariusz rzeczywiście pomagał, tłumacząc niezrozumiały materiał, a nie ulegał prośbom o wyręczenie. Nie wolno nikogo
utwierdzać w poczuciu bezradności i niewiary w siebie.
Taka forma pracy woluntarystycznej jest szczególnie oczekiwana
w realizacji zaproponowanego programu wychowawczego. Inną formę
pomocy koleżeńskiej stanowią domowe wizyty u kolegów z tej samej
klasy mających indywidualne nauczanie lub przebywających w szpitalu bądź w domu z powodu choroby.
Praca z kolegami w tym samym wieku wymaga dużej czujności
przy wyznaczaniu granic i ustalaniu zasad współpracy. Inaczej umknąć
może cel, jaki wyznaczyli sobie wolontariusze. Z tego powodu, przygotowując uczniów do pracy z rówieśnikami, należy zwrócić szczególną
uwagę na znaczenie skutecznej motywacji, a także umiejętność bycia
asertywnym.
Pomagając w lekcjach, wolontariusz może zauważyć, że cieszy go,
iż kolega niedawno nie chciał nawet próbować rozwiązać zadania
z matematyki, a teraz robi już część pracy domowej samodzielnie. Klubowicz nie stosuje oceny ani miary obiektywnej, dzieli się po prostu
tym, co jemu samemu się podoba, co rzeczywiście docenia.
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Ćwiczenie 
Temat

Pierwszy kontakt z rówieśnikiem, któremu wolontariusz
ma pomagać

Cel

nabywanie umiejętności budowania relacji na pierwszym
spotkaniu

Przebieg
ćwiczenia

Prowadzący zaprasza dwóch ochotników. Jeden wchodzi
w rolę wolontariusza, a drugi podopiecznego rówieśnika.
Wolontariusz przychodzi na pierwsze spotkanie z podopiecznym, ma nawiązać z nim kontakt. Po to, by utrudnić,
ale i urealnić zadanie, ochotnik, który odgrywa podopiecznego, okazuje nieufność, nieśmiałość lub podejrzliwość. Pozostali uczestnicy zajęć obserwują scenkę.
Po jej zakończeniu Opiekun omawia ją z grupą. Zastanawiają się wspólnie:
– co jest szczególnie trudne w poznawaniu nowych ludzi
i nawiązywaniu z nimi pierwszego kontaktu,
– w jaki sposób budować nową znajomość,
– jak wypełnić czas spotkania, by nie było niezręcznej ciszy
lub monologu wolontariusza bez odzewu kolegi.

Ćwiczenie 
Temat

Pomaganie a wyręczanie („Zrób to za mnie”)

Cele

 odróżnianie pomagania podopiecznemu od wyręczania go
w jego obowiązkach
umiejętności bycia asertywnym w kontakcie
z rówieśnikiem

 nabywanie
Przebieg
ćwiczenia

Uczestnicy odgrywające role w ćwiczeniu 1 przedstawiają
kolejną scenkę.
Podopieczny używa najróżniejszych argumentów, aby wymigać się od wykonania zadań. Na początku robi z siebie
bezradnego, potem atakuje wolontariusza. Insynuuje, że koledze wcale nie chodzi o wyświadczenie pomocy, tylko chce
pokazać, jaki jest ważny. Wolontariusz próbuje odmówić
i zaangażować podopiecznego.
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Podsumowanie. Niewątpliwie najtrudniejsze dla wolontariusza będzie oznajmienie przez kolegę, że wątpi w dobre intencje wolontariusza. Warto ocenić wnikliwiej, jakie znaczenie ma naprawdę to, co kolega mówi, Jest to bowiem uderzenie w czuły punkt wolontariusza po to,
żeby zdobyć to, co się chce. Tu zdobycz stanowi wyręczenie w odrobieniu lekcji. Kolega, słabszy uczeń, czuje złość, bo nie ma ochoty zaangażować się w pracę. Jeżeli wolontariusz da się wyprowadzić z równowagi, bo skoncentruje się na sobie, może dojść do niemiłej wymiany
zdań. Warto się zastanowić, co wolontariusz może powiedzieć, żeby
wybrnąć z takiej sytuacji, nie psując relacji z kolegą i nie ulegając jego
manipulacji.
Po zakończeniu scenki Opiekun i uczestnicy zajęć omawiają trudną
sytuację i tworzą bazę pomysłów – sposobów, które mogliby w przyszłości zastosować. W dyskusji wspólnie szukają strategii najbardziej
efektywnych.

Praca z seniorami
Doświadczenia wolontariuszy odwiedzających osoby w starszym
wieku wskazują, że tego rodzaju kontakty mogą być źródłem osobliwych przeżyć dla obu stron. Senior otrzymuje pomoc w codziennym
życiu oraz energię witalną, która się rodzi z kontaktu z życzliwym człowiekiem. Starsza osoba czeka i żyje tym oczekiwaniem, przygotowuje
się do wizyty, planuje ją, wyznaczając sobie cele – jakimi wspomnieniami i doświadczeniami podzielić się z wolontariuszem. Najczęściej
zawiązują się przyjaźnie i obie osoby otaczają się wzajemną troską.
W ten sposób wypełnia się luka, nieznana w rodzinach wielopokoleniowych, w których energia młodości i mądrość starszych naturalnie
się przenikały. Zbliżenie pokoleń pomaga młodzieży lepiej zrozumieć
seniorów, a starszym osobom młodzież.
Wolontariusz i podopieczny różnią się pod wieloma względami wynikającymi z różnicy wieku. Pokolenie młodych ludzi inaczej się zachowuje i ubiera, prowadzi inny tryb życia, ma inne poczucie czasu i zobowiązań, ma więcej możliwości, jest spontaniczne i świetnie zorientowane w świecie nowoczesnych technologii. Ma dostęp do wszystkich
informacji, granice nie stanowią dla niego żadnych przeszkód, jest ono
bardziej tolerancyjne wobec innych. Przede wszystkim jednak młodzi
ludzie nie mają bagażu trudnych doświadczeń. Przy niedostatecznej
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komunikacji i braku przygotowania wolontariusza różnice te mogą stanowić znaczną barierę.
Należy młodzież przygotować do trudności, z jakimi mogą się spotkać w tej pracy. Ważne jest wyjaśnienie specyfiki funkcjonowania
osób starszych. Trzeba podkreślić, że seniorzy mają te same potrzeby,
co młodzi – bezpieczeństwa, szacunku, ciepła, zainteresowania innych,
poznawania świata. Odczuwają je tylko z inną intensywnością i mają
inne oczekiwania co do sposobu ich realizacji.
Podopieczni często są dotknięci różnymi dolegliwościami zdrowotnymi związanymi z podeszłym wiekiem. Żyją w świecie swoich codziennych rytuałów, które trzeba respektować, działając z wyczuciem
i taktem. Osoby starsze trudniej adaptują się do nowej sytuacji, a spontaniczne pomysły mogą wywoływać obawy i stres. Wolontariusz powinien z wyprzedzeniem informować o propozycjach i planach, przestrzegać regularności i przewidywalności spotkań (np. trzymać się stałej godziny spotkań, zachowywać cykliczność zajęć), uprzedzać o nieobecności. Zapewnia to podopiecznym poczucie bezpieczeństwa.
Konieczne jest ustalenie z podopiecznym grafiku odwiedzin i – w miarę
możliwości — trzymanie się terminów ustalonych wizyt. W tym celu należy prowadzić „kalendarz wolontariusza” lub „kalendarz spotkań” i wspólnie
wpisywać daty odwiedzin. Jeśli w kalendarzu zanotuje się wszystkie ważne
informacje, nie zostaną one zapomniane.

Wolontariusz powinien dokładnie dowiedzieć się, w jakich sprawach
senior potrzebuje jego pomocy, i w porozumieniu z nim zaplanować,
jak tę pomoc zapewnić. Istotne jest ustalenie, w jaki sposób osoba starsza ma rozpisywać zadania do wykonania. Można na przykład uzgodnić, że je codziennie zanotuje w specjalnie do tego przeznaczonym
zeszycie. Dzięki temu unika się sytuacji, w której drobna, ale ważna
sprawa musi poczekać do następnej wizyty wolontariusza lub wspólny
czas zostanie uszczuplony o powtórne pójście wolontariusza do sklepu po sprawunek przeoczony przy pierwszych zakupach.
Należy wspierać podopiecznych w zachowaniu sprawności intelektualnej, np. wzmacniać ją ciekawą rozmową, grami, krzyżówkami.
Warto dowiedzieć się, jakiego rodzaju rozrywkami umysłowymi dana
osoba chętnie się zajmowała i jakie nadal lubi – i takie jej proponować.
Nie mniej ważne jest zachęcanie do aktywności fizycznej: spacerów,
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pów. Wpływa to korzystnie na kondycję psychofizyczną podopiecznych. Jeśli ich stan zdrowia na to pozwala, wolontariusze powinni im
asystować, współdziałać z nimi i nakłaniać do samodzielności, a nie
ich wyręczać.
W przypadku niepowodzenia nie należy się zniechęcać. Nie zawsze
wolontariusz i osoba starsza idealnie się dopasowują. Tak jak wszędzie,
są rozmaici wolontariusze i rozmaici seniorzy. Nawet poszczególne
spotkania mogą różnić się atmosferą, choćby wskutek zmian kondycji
psychofizycznej podopiecznego. Ważne jest, by klubowicz pracujący
z osobami starszymi zdawał sobie sprawę, że przebieg pracy zależy
nie tylko od jego zaangażowania, lecz także od stanu zdrowia podopiecznego oraz innych, zewnętrznych czynników. W sytuacjach trudnych zawsze należy poradzić się Opiekuna Klubu.
Zdarza się, że między wolontariuszem i seniorem bez trudu zostaje
zbudowana więź oparta na zaufaniu – osoby zaprzyjaźniają się. Może
też zdarzyć się tak, że cały proces budowania więzi i realizacji zaplanowanej pomocy przyjmie scenariusz negatywny. Złożą się na niego:
brak wdzięczności dla wolontariusza, postawa roszczeniowa podopiecznego, początkowy brak sympatii, trudności w komunikacji, nieporozumienia, niezadowolenie i frustracja obu stron.
Senior i klubowicz mogą unikać otwartej rozmowy o zaistniałych problemach.
Osobom w starszym wieku sprawia trudność formułowanie swoich wątpliwości, zastrzeżeń i próśb. Nie chcąc wprowadzać młodych ludzi w zakłopotanie,
wolą przemilczeć bolączkę lub wycofać się z sytuacji trudnej. Często oczekują, że rozmówca sam się domyśli źródła nieporozumienia. Należy podpowiadać wolontariuszom, aby wprost zadawali podopiecznym pytania o ich oczekiwania i kłopoty. Osoba
tak zapytana ma większą śmiałość wyrazić uwagi, w tym krytykę.

Bywa, że i wolontariusze mają wątpliwości bądź pytania, brakuje im
jednak odwagi, by porozmawiać o tym z podopiecznym. Boją się urazić starszą osobę, wzbudzić w niej niepokój lub wywołać niezgodę.
Tymczasem tylko otwarta komunikacja może pomóc w rozwiązaniu
problemów. Błędne jest założenie, że sprawa sama się rozwiąże. Po to,
by nie narastały negatywne emocje, należy dzielić się swoimi spostrzeżeniami i niepewnością, tym bardziej, że służba wolontariacka często
sprowadza się właśnie do wysłuchania osób starszych. Mają one dużą
potrzebę prowadzenia rozmów i opowiadania o swoich doświadczeniach. Niech zatem wolontariusz i podopieczny rozmawiają ze sobą!
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W dobrej komunikacji wolontariusza z seniorem pomoże przestrzeganie następujących zasad:
− Bądź grzeczny, słuchaj uważnie.
− W przypadku nieporozumienia zachowaj spokój i takt. Nie okazuj
zniecierpliwienia lub irytacji, w żadnym razie nie podnoś głosu.
− Zawsze spróbuj wyjaśnić źródło nieporozumienia, zapytaj o punkt
widzenia drugiej strony.
− Nigdy nie opuszczaj podopiecznego w niezgodzie. Wychodząc,
staraj się pozostawić za sobą miłe wrażenie i dobre wspomnienie
wspólnie spędzonego czasu.
Żródłami nieporozumień między wolontariuszem a seniorem są najczęściej:
− brak otwartej komunikacji;
− niesłowność wolontariusza, przejawiającą się m.in. spóźnianiem
się na spotkania, zapominaniem o nich lub o sprawach, które młody człowiek obiecał załatwić podopiecznemu;
− nieregularność odwiedzin;
− brak podstawowej wiedzy na temat losów osób represjonowanych w czasie II wojny światowej. Jeżeli podopieczny miał takie
doświadczenia, może on odebrać nieznajomość historii Polski
i świata jako brak zainteresowania i wrażliwości na jego własne
przeżycia.

Ćwiczenie 
Temat

Drzewo rodzinne

Cel

nawiązanie dobrego kontaktu z seniorem dzięki wspólnemu
ustalaniu przodków podopiecznego

Pomoce

przykładowe schematy drzewa genealogicznego

Przebieg
ćwiczenia

Wolontariusz proponuje podopiecznemu rysowanie jego
drzewa genealogicznego podczas kolejnego spotkania. Należy poprosić, aby przygotowując się do tego, senior pomyślał nad imionami i nazwiskami swoich dziadków i pradziadków oraz ich dzieci.
Na spotkanie wolontariusz powinien przynieść schemat takiego drzewa. Typ schematu zależy od fantazji autora.
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Przypomnienie historii rodziny co z pewnością poprawi nastrój osoby starszej.
Melchior Wańkowicz mawiał, że nie poda ręki temu, kto nie będzie
umiał wymienić imienia i nazwiska prababci w piątym pokoleniu. Nie
wymagajmy aż takiej wiedzy od naszych podopiecznych. Jeśli jednak
sięgną pamięcią do prababci, należy wyrazić uznanie i zainteresować
się, jak dziadek poznał babcię seniora. To ćwiczenie podnosi adrenalinę, ćwiczy pamięć i daje dużo radości odkrywcy rodzinnych tajemnic.

Ćwiczenie 
Temat

Śpiewać każdy może, jeden lepiej drugi gorzej

Cel

zachęcenie do wspomnień związanych z ulubionymi piosenkami, przebojami

Przebieg
ćwiczenia

Wolontariusz drukuje lub kseruje po jednej zwrotce kilku pochodzących sprzed lat piosenek. Powinien sięgnąć po piosenki różnego typu (nie zna preferencji seniora) i dobrać
zwrotki charakterystyczne, ale niekoniecznie pierwsze, gdyż
zadania nie warto nadmiernie ułatwiać.
Podopieczny ma za zadanie odgadnąć, jaka to piosenka.
Dobrze będzie przygotować małe nagrody, np. sformatowany z dbałością i wydrukowany na ładnym papierze tekst
całej piosenki wraz ze zdjęciem seniora. Piosenkę można zaśpiewać razem z podopiecznym i poprosić o przypomnienie
sytuacji, w których on ją śpiewał.

Ta zabawa jest dobrze przyjmowana zarówno przez kobiety, jak
i mężczyzn. Każdy ma jakąś swoją ulubioną piosenkę. Może to być piosenka wojskowa lub popularna piosenka z czasów młodości. Uciecha
gwarantowana.
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Ćwiczenie 
Temat

Tradycja domu rodzinnego

Cel

usprawnianie pamięci; przypomnienie zwyczajów zapamiętanych z dzieciństwa i młodości, dotyczących świętowania
i spędzania czasu wolnego

Przebieg
ćwiczenia

Wolontariusz wciąga podopiecznego w rozmowę o miłym
spędzaniu czasu wolnego. W zależności od zainteresowań
koncentrujemy się na sporcie lub obyczaju świętowania.
Jeśli zostanie wybrany sport, warto rozszerzyć rozmowę
na temat współczesnych sukcesów polskich zawodników,
nie pomijając oczywiście sukcesów sportowych seniora. Jeśli zostanie wybrany temat drugi, można zahaczyć o wątki
kulinarne, w tym przepisy warte przekazania wolontariuszowi. Rozmowa o dziedziczeniu tradycji i obyczaju też jest
warta podjęcia.

Ćwiczenie 
Temat

„Ach, cóż to był za bal”

Cel

ćwiczenie pamięci, ponowne przeżywanie miłych chwil
z przeszłości, podniesienie nastroju, przypomnienie tańców
z młodości

Przebieg
ćwiczenia

Wolontariusz lub grupa reprezentująca Klub rozpoczyna odwiedziny od propozycji wspomnień pierwszego balu bądź
prywatki z udziałem podopiecznego. Można w tę rozmowę
wpleść wątek pierwszej wielkiej miłości. Należy jednak podczas takiej rozmowy zdobyć się na szczególną delikatność,
aby nie wywołała ona niepotrzebnie bolesnych wspomnień.
Warto natomiast dopytywać o modne tańce, a nawet prosić
o zademonstrowanie układów tanecznych ulubionych tańców. Nie zaszkodzi też propozycja przećwiczenia kroków
nowoczesnych tańców. Jeśli w spotkaniu uczestniczy kilku
wolontariuszy, mogą oni przygotować i odegrać scenkę pod
roboczym tytułem „Szkoła tańca trzech pokoleń”.
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Jeśli znajdziesz czas, dowiesz się więcej z materiałów Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie”.

Praca z podopiecznymi z uwzględnieniem
kryterium stanu zdrowia
Wolontariusz, który decyduje się pracować z kimś cierpiącym z powodu przewlekłej choroby lub niepełnosprawności, powinien uświadomić sobie, że osoby te więcej łączy, niż dzieli, z osobami zdrowymi. Mają one takie same uczucia, marzenia i pasje. Ich ograniczenia
nie stanowią ich istoty, najważniejszej cechy, a jedynie część ich życia.
A część ta mogła stać się udziałem także kogoś bliskiego klubowiczowi, a nawet jego samego. Takie podejście pozwala w chorych i niepełnosprawnych zobaczyć zwyczajnych ludzi. I pomaga nawiązać zdrową
więź. Opieka nad nimi nie polega na świadczeniu usług na ich rzecz,
ale na tworzeniu niepowtarzalnych relacji.
Obie strony dają coś z siebie i obie stają się dzięki temu wewnętrznie bogatsze. Wolontariusz uczy się szacunku wobec wszystkich ludzi, niezależnie
od ich stanu zdrowia, wyglądu bądź intelektu; ma okazję uświadomić sobie,
że każdy człowiek jest wartościowy oraz chce być ważny i kochany. Rozwija
to takie pozytywne cechy, jak cierpliwość, otwartość na zmiany, zrozumienie dla inności,
pomysłowość i systematyczność. Daje satysfakcję z czynienia dobra i radość z czasu
spędzonego wspólnie z podopiecznym, a niejednokrotnie pomaga odnaleźć sens życia.

Przed pierwszym spotkaniem z osobą, której będzie pomagał, klubowicz powinien zdobyć o niej podstawową wiedzę. Jest ważne, aby
go nie zaskoczył jej wygląd i zachowanie, a przynajmniej nie w stopniu,
który uniemożliwiłby dalszy kontakt. Wolontariusz powinien zapoznać
się ze zwyczajami i zainteresowaniami podopiecznego; wiedzieć, co go
uspokaja i cieszy, a co martwi i złości. Od wielu podopiecznych informacje te można uzyskać w bezpośredniej rozmowie. Natomiast w przypadku osób z większymi ograniczeniami intelektualnymi lub emocjonalnymi
trzeba porozumieć się z ich rodzicami i opiekunami. Daje to wolontariuszowi szansę na dobry start, a resztę wiedzy można nabyć stopniowo.
W wielu sytuacjach nawiązanie kontaktu z podopiecznymi nie nastręcza trudności. Dzieje się tak wtedy, gdy radzą sobie oni z podstawowymi czynnościami życia codziennego, komunikują się w sposób
otwarty, za pomocą wyraźnej mowy. Nie zawsze jednak tak jest. Nie-
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którzy z nich mogą być nieufni, niechętni, a nawet agresywni. Wiele
osób z niepełnosprawnością komunikuje się językiem trudnym do zrozumienia dla innych, zwłaszcza na początku znajomości. Niektórzy
używają w tym celu języka migowego bądź tablic z rysunkami lub
symbolami (trzeba pamiętać, że takimi tablicami mogą zrobić sobie
krzywdę). Dotyczy to głównie podopiecznych z głębszą niepełnosprawnością intelektualną.
Rzetelne przygotowanie, intuicja i konsekwentnie budowana więź
oparta na zaufaniu owocuje tym, że odkrywanie potrzeb fizycznych,
emocjonalnych i duchowych drugiego człowieka z czasem staje się
coraz łatwiejsze.
Równie ważna jest analiza własnych predyspozycji psychicznych.
Uczeń powinien dokładnie omówić z rodzicami i Opiekunem Klubu
swoją sytuację życiową i konsekwencje, jakie wiążą się z omawianym
zobowiązaniem. Jest to kwestia ważąca w wypadku podopiecznych,
których świat społeczny pozostaje mocno ograniczony. Wolontariusz
staje się wówczas dla nich kimś wyjątkowym – przyjacielem i zarazem emocjonalnym „pomostem”, łączącym ich z inną rzeczywistością.
Mogą być oni spragnieni ciepła i bliskości, i traktować każdą oznakę
zainteresowania i deklarację bardzo poważnie. Z tego względu wolontariusz nie powinien składać obietnic pod wpływem emocji. Bezpieczniejsze dla obu stron jest powolne nawiązywanie relacji, z pewnym dystansem. Dzięki temu, jeśli wolontariusz po pewnym czasie okaże się
niezdolny do pogodzenia wszystkich obowiązków i wystąpi konieczność ograniczenia kontaktu. podopieczny nie poczuje zawodu.
Czasem podopieczni, którym się pomaga, wyglądają nieestetycznie,
nie umieją zachować się zgodnie z zasadami dobrego wychowania,
posługują się prostym językiem. Często nie zdają sobie w tego sprawy,
nie nauczyli się żyć zgodnie z ustalonymi regułami, nie potrafią zatroszczyć się o siebie. Zadaniem wolontariusza jest nie tylko zaakceptowanie ich takimi, jakimi są, lecz także, w miarę możliwości, okazanie
im pomocy w jak najlepszym codziennym funkcjonowaniu.
Wolontariusz powinien lubić to, co robi. Praca z osobami chorymi i niepełnosprawnymi wymaga dużego wysiłku i pewnych predyspozycji. Nie każdy się
do niej nadaje i warto to uświadomić młodym ludziom. Bez zapału, radości
i poczucia bycia właściwą osobą na właściwym miejscu nie da się naprawdę
towarzyszyć drugiemu człowiekowi. Pomoc musi być darem serca; dawana z przymusu
upokarza tego, do kogo jest skierowana.

Jeśli chcesz, by w Twojej szkole powstał i działał Klub Ośmiu, zadzwoń lub napisz do nas!
tel. 22 629 35 75; e-mail: kluby@swiatnatak.pl; www.swiatnatak.pl

199
Poradnik dla Opiekunów Klubów Ośmiu Fundacji „Świat na Tak”

Poniżej zamieszczono podstawowe wiadomości przydatne w przygotowaniu wolontariuszy do pracy z podopiecznymi cierpiącymi wskutek różnych chorób i niepełnosprawności, najczęściej obejmowanymi
opieką. Jest ważne, aby przekazać wiedzę zarówno o ograniczeniach,
jak i zasobach tych osób. Trzeba uczniów uwrażliwić na sposób funkcjonowania tych podopiecznych, m.in. uświadomić, jak czują się oni
w świecie z założenia zorganizowanym przez sprawnych ludzi, co im
pomaga otworzyć się na relację z innymi, a co w tym przeszkadza.
Wolontariusze przygotowujący się do pracy z osobami z niepełnosprawnościami wszelkiego rodzaju powinni poza otrzymaniem istotnych teoretycznych informacji przećwiczyć podczas warsztatów niezbędne umiejętności i sposoby zachowania w konkretnych sytuacjach.

Ćwiczenie 
Temat

Doświadczenia życiowe osób z różnego rodzaju chorobami
i niepełnosprawnościami

Cel

poznanie doświadczenia osób z różnego rodzaju chorobami
lub niepełnosprawnościami

Pomoce

wydruki wybranych fragmentów artykułów i książek opisujących doświadczenie osób z różnego rodzaju chorobami
lub niepełnosprawnościami

Przebieg
ćwiczenia

Prowadzący dzieli wolontariuszy na pięcioosobowe grupy. Rozdaje im wydruki wybranych fragmentów publikacji.
Każdy zespół zapoznaje się z otrzymaną historią i rozmawia w swoim gronie na jej temat. Następnie przedstawiciele
grup streszczają pozostałym uczestnikom zajęć przeczytany tekst i wnioski z dyskusji.
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Ćwiczenie 
Temat

Jak pomagać osobom z niepełnosprawnością radzić sobie
w codziennych sytuacjach?

Cele

 oswojenie z różnorodnością sytuacji z życia codziennego
 przećwiczenie zasad pracy z osobami z różnymi typami
niepełnosprawności na konkretnych przykładach z życia
wziętych

Pomoce

kartki z przykładowymi opisami problemowych sytuacji

Przebieg
ćwiczenia

Klubowicze ponownie pracują w małych zespołach.
Każda z grup losuje kartkę z opisem problemowej sytuacji,
która może spotkać wolontariuszy podczas pracy z podopiecznymi z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Zadaniem zespołów jest zastanowienie się nad najlepszym
– ich zdaniem – sposobem zachowania w danej sytuacji
i przedstawienie go na forum całej grupy. Mogą również
przygotować i odegrać scenki przedstawiające te sytuacje
wraz z proponowanymi rozwiązaniami.
Po każdej prezentacji Opiekun i pozostali uczestnicy zajęć
dyskutują nad możliwościami właściwego postępowania.

Przeanalizować można na przykład takie sytuacje:
− Widzę, że osoba z białą laską stoi obok przejścia dla pieszych i nie
przechodzi mimo zielonego światła. Co powinienem zrobić?
− W szkole integracyjnej ma odbyć się zabawa. Zazwyczaj moja niedowidząca koleżanka nie chce w niej uczestniczyć. Jak sprawić,
by zdecydowała się przyjść i dobrze się bawiła?
− Jestem z dzieckiem z niepełnosprawnością ruchową w centrum
handlowym i muszę skorzystać z toalety. Co zrobić?
− Chłopiec z upośledzeniem umysłowym prosi o numer telefonu mojej koleżanki. Jak postąpić?
− W sąsiedztwie mieszka niepełnosprawna fizycznie dziewczyna,
moja rówieśniczka, która zawsze ubiera się biednie i staromodnie,
„jak po babci”. Znam ją właściwie tylko z widzenia. Jej rodzina znajduje się w złej sytuacji finansowej. Co mogę zrobić?
− Organizuję przyjęcie w domu i chcę zaprosić kolegę na wózku.
Jak przygotować mieszkanie, aby czuł siękomfortowo?
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Praca z osobami z niepełnosprawnością ruchową
Wolontariuszy należy uwrażliwiać na to, że wokół nich – w szkole,
na osiedlu – żyją ludzie mający trudność w swobodnym poruszaniu
się, np. sąsiedzi w starszym wieku lub osoby z niepełnosprawnością
ruchową. Klubowicze mogą wówczas dyskretnie zaobserwować lub
dowiedzieć się, czy osobom tym nie doskwiera poczucie osamotnienia i izolacji, czy nie skarżą się na nudę i niemożność rozwijania swoich zainteresowań, czy nie są zamknięci w czterech ścianach swoich
domów. Często główne problemy tych osób stanowią brak akceptacji
przez najbliższe otoczenie, niewiara w swoje możliwości oraz niskie
poczucie własnej wartości. A przecież chcą one żyć tak samo jak inni.
Potrzebują wsparcia psychicznego i fizycznej pomocy w codziennych
sprawach, aby móc uczestniczyć w życiu społecznym.
Rolą wolontariuszy jest przede wszystkim pomaganie tej grupie
podopiecznych w rozumianym dosłownie „wychodzeniu do świata”.
Na osoby z niepełnosprawnością ruchową czekają różnego rodzaju
bariery w poruszaniu się swobodnie. Nierzadko daje się pokonać te
przeszkody jedynie z pomocą sprawnego otoczenia. Jednak po to,
by zapewniać odpowiednie wsparcie, trzeba wcześniej dowiedzieć się,
jak to czynić.
Trudność stwarza pokonywanie schodów i wysokich progów. Jeśli podopieczny jest sprawny intelektualnie, można poprosić, aby wytłumaczył, jak jest najlepiej chwycić wózek. Zasada ogólna głosi, że nie
wolno trzymać za jego ruchome części: koła, podnóżki oraz oparcia
pod ręce.
Zanim zacznie się wnosić lub znosić wózek schodami, trzeba ocenić,
czy rzeczywiście jest się w stanie pomóc, mianowicie:
− czy dysponuje się odpowiednią siłą mięśni,
− czy jest się odpowiednio do tego przygotowanym – np. ma się
na nogach buty, które się nie ślizgają, najlepiej gumowe.
Przy czynnościach tych powinny asystować co najmniej dwie osoby:
jedna osoba przechyla wózek w swoim kierunku i wciąga po stopniach
do góry, idąc tyłem po schodach; druga asekuruje od dołu. Schodzenie odbywa się w analogiczny sposób, ale jako bardziej niebezpieczne
wymaga jeszcze większej uwagi i wolniejszego tempa.
Inny częsty problem osób z niesprawnością ruchową dotyczy korzystania z toalety. Jeżeli wolontariusz ma do czynienia z osobą sprawną
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intelektualnie, powinien zapytać, jak może pomóc. Najlepiej, jeśli obie
strony są tej samej płci i jeśli można skorzystać z łazienek przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Wolontariusz musi zadbać o:
− zachowanie higieny, np. sprawdzając, czy toaleta jest czysta i pomagając umyć ręce;
− intymność podopiecznego, np. zamykając drzwi za sobą – jest
ważne, aby towarzyszenie podopiecznemu było dyskretne i nie
naruszało jego godności;
− bezpieczeństwo podopiecznego, np. podtrzymując go, a jeśli jest
mniej samodzielny, asystując w rozbieraniu i ubieraniu się, podnoszeniu, siadaniu oraz wstawaniu. Lżejszego podopiecznego może
podnieść jedna osoba, trzymając go pod ramiona, od przodu; cięższego – co najmniej dwie, unosząc go pod ramiona z dwóch stron.
Dobrze, jeżeli część ciężaru ciała spoczywa przy tym na nogach.
Szczególną grupę stanowią osoby na tyle niepełnosprawne ruchowo, że nie mogą podjąć samodzielnego życia, ale przy tym na tyle
sprawne intelektualnie, że mają świadomość własnych ograniczeń. Im
jest szczególnie trudno znaleźć swoje miejsce w świecie. Potrzebują
one przede wszystkim zainteresowania otoczenia i zwykłych relacji,
akceptacji oraz wzmacniania wiary w siebie; wsparcia nie tyle fizycznego, ile psychicznego. Towarzystwo innych ludzi stanowi ich pierwszorzędną potrzebę, zwłaszcza wtedy, gdy już mają zakończoną edukację i dysponują dużą ilością wolnego czasu, niestety nierzadko spędzanego w domu, przed telewizorem lub komputerem.
W pracy z osobą dotkniętą niepełnosprawnością ruchową należy
przestrzegać następujących zasad:
− Nigdy nie oceniaj możliwości umysłowych drugiej osoby na podstawie jej wyglądu.
− Nie postrzegaj jej jedynie przez pryzmat jej ograniczeń ruchowych, jej potrzeby psychiczne są równie ważne.
− Zawsze pytaj, czy twoja pomoc jest potrzebna, a jeżeli jest,
to w jaki sposób możesz ją nieść.
− Uprzedzaj o swoich zamiarach.
− Pamiętaj, że towarzyszenie osobie z niepełnosprawnością ruchową w codziennych czynnościach wymaga nabycia wiedzy i umiejętności oraz stosowania się do wskazówek jej opiekunów.
− Zachowuj równowagę między pomaganiem a wspieraniem jej
w samodzielności.
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Ćwiczenie 
Temat

Zrozumieć osoby z niepełnosprawnością ruchową

Cele

 doświadczenie


Pomoce

sytuacji osób z niepełnosprawnością ruchową
uwrażliwienie na ich potrzeby

chusty
widelec i nóż
jabłka
przybory do malowania, długopisy
kule ortopedyczne i wózki inwalidzkie (jeśli istnieje możliwość wypożyczenia)

Przebieg
ćwiczenia

Klubowicze próbują wykonać następujące czynności:
− jedną ręką wyjąć jabłko z torebki i je zjeść;
− zjeść jabłko, używając noża i widelca;
− namalować obrazek, trzymając pędzel w stopach;
− założyć sweter, posługując się jedną ręką i mając drugą
rękę przywiązaną do tułowia.
Jeśli zostały wypożyczone kule ortopedyczne lub wózki
inwalidzkie, można zrealizować również poniższe warianty
ćwiczenia:
− przejść o kulach przez salę z jedną nogą zgiętą w kolanie;
− przejechać na wózku inwalidzkim w drugi koniec sali;
− przeprowadzić wózek inwalidzki z osobą na nim siedzącą w drugi koniec sali;
− pokonać na wózku inwalidzkim próg i jeden, dwa małe
schodki;
− wejść do pomieszczenia z osobą niepełnosprawną
na wózku, otwierając przy tym drzwi.
Opiekun pyta uczniów o odczucia oraz wnioski dotyczące
ograniczeń, z jakimi spotykają się osoby z niepełnosprawnością ruchową.

Posługiwanie się jedną ręką nastręcza wiele trudności, praktycznie
niemożliwe staje się wykonywanie wielu czynności bez pomocy rąk;
w przypadku złożonych zadań jest potrzebna pomoc innych ludzi.
Tworzenie technicznych wynalazków i architektonicznych udoskona-
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leń, np. drzwi magnetycznych i podjazdów, wspiera samodzielne życie
podopiecznych.

Praca z osobami niewidomymi i słabo widzącymi
Osoby niewidome są to osoby, które nie widzą od urodzenia. Nie
reagują one na bodźce wzrokowe lub mają zachowane tzw. poczucie
światła, czyli są w stanie zauważać światło i jego brak, czasem zlokalizować źródło światła, a nawet widzieć ruch ręki przed okiem lub
policzyć palce. Do niewidomych należą również ci, których pole widzenia jest na tyle ograniczone, że mimo ostrego wzroku muszą polegać
na zmyśle dotyku i słuchu. Natomiast osobami ociemniałymi nazywamy tych, którzy utracili wzrok po 5. roku życia i mają pamięć obrazów
wzrokowych. Największą grupę osób mających problemy ze wzrokiem
stanowią osoby słabo widzące.
Ludzie należący do tych grup zmagają się z problemami wcale nie
mniejszymi niż osoby z niepełnosprawnością ruchową. Ich potrzeby
są jednak odmienne, przynajmniej częściowo, np. w zakresie poruszania się w publicznej przestrzeni. Niewidomych, ociemniałych i słabo
widzących często nie sposób rozpoznać, gdyż z reguły świadomie starają się nie wyróżniać spośród otoczenia, Białych lasek używają rzadko
lub nie używają w ogóle.
Osoby niewidome i słabo widzące zastępują wzrok innymi zmysłami:
dotykiem, słuchem, węchem i smakiem. Wymagają pomocy fizycznej
przede wszystkim w nowych miejscach i sytuacjach, w których wzrok
jest nie do zastąpienia, np. przy odczytywaniu informacji. Wówczas
czekają na kogoś życzliwego, kto w możliwie dyskretny sposób ułatwi
im codzienne funkcjonowanie oraz pozwoli przełamać grożącą im izolację społeczną. Okaże akceptację, zrozumienie i szczere zainteresowanie – a nie litość bądź fałszywe współczucie.
Ci, którzy stracili wzrok niedawno, często nie mogą pogodzić się
z nową sytuacją i potrzebują wszechstronnego wsparcia od swojego
otoczenia. Rolą klubowiczów jest wówczas bycie przy nich, podtrzymywanie na duchu, a jeśli nie została zapewniona fachowa opieka psychologiczna, również pomoc w jej uzyskaniu.
Obcując z niewidomym lub słabo widzącym podopiecznym, trzeba
pamiętać, że – tak jak wszyscy – pragnie on poznawać świat, a więc
też dotykać ludzi i przedmioty, aby móc je zapamiętać. Zechce za-

Jeśli chcesz, by w Twojej szkole powstał i działał Klub Ośmiu, zadzwoń lub napisz do nas!
tel. 22 629 35 75; e-mail: kluby@swiatnatak.pl; www.swiatnatak.pl

205
Poradnik dla Opiekunów Klubów Ośmiu Fundacji „Świat na Tak”

pewne poczuć pod palcami twarz opiekuna. Klubowicz musi więc być
świadomy, że niewyrażenie na to zgody zostanie odebrane jako zakaz
patrzenia na siebie.
Istnieje wiele prostych wskazówek dotyczących zachowania wobec
osoby niewidomej lub słabo widzącej.
Pomagający odzywa się pierwszy, aby osoba mająca otrzymać pomoc wiedziała, że obok niej ktoś jest.
Należy zawsze zapytać, czy ona sobie tej pomocy życzy, a jeśli tak, to w jakim
zakresie.
Nie wolno krępować jej ruchów przez branie pod rękę, ale trzeba podać swoje ramię
i na głos informować o przeszkodach do ominięcia.
Jeżeli osoba otrzymująca pomoc prosi o wskazanie drogi, należy dać wskazówki w odniesieniu do obecnego położenia osoby, np. „na wprost”, „w lewo”, podać liczbę metrów lub
kroków do przejścia oraz liczbę i rodzaj przejść dla pieszych. Można zaproponować swoje
towarzystwo i pomoc w dotarciu do celu.
Podczas wchodzenia do pomieszczenia lub środka komunikacji publicznej powinno się
wejść przed osobą otrzymującą pomoc, aby uprzedzić ją o progach i stopniach. Jeśli
wskazuje się jej miejsce siedzące, trzeba ją o tym poinformować, a następnie położyć jej
rękę na poręczy siedzenia, aby wskazać, gdzie siedzisko się znajduje.
Pomagając w robieniu zakupów, można odczytywać nazwy towarów, a podczas płacenia
– podawać banknoty, określając na głos ich nominały. Osoby niewidome i słabo widzące
zwykle samodzielnie rozpoznają monety.
Opuszczając osobę, która otrzymała pomoc, powinno się ją o tym powiadomić, a odpowiednio wcześniej zatroszczyć o to, by pozostała w bezpiecznym miejscu lub pod opieką
innego opiekuna. Dbanie o bezpieczeństwo jest zresztą podstawową zasadą pracy z osobami niewidomymi i słabowidzącymi.

Ważną formę pomocy osobom niewidomym i słabo widzącym stanowi nagrywanie książek i artykułów na nośniki dźwięku w specjalnych
studiach nagraniowych, jakie działają przy uczelniach wyższych i instytutach dla osób niewidomych. Klubowicz ukierunkowany na tych
adresatów pomocy może również nauczyć się alfabetu Braille’a, by tłumaczyć różnego rodzaju teksty na ten język.
Wolontariusze, którzy zajmują się niewidomymi dziećmi, powinni
ułatwiać im zdobywanie wiedzy o świecie, umożliwiając poznawanie
go zmysłami słuchu, dotyku, węchu i smaku. Podopiecznego najpierw
zapoznaje się z własnym ciałem, potem z najbliższymi osobami i najbliższym otoczeniem, a następnie rozszerza się ten proces na miejsca,
w których dziecko dużo przebywa, i dalsze środowisko. Jest istotne,
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aby dużo opowiadać i tłumaczyć, odwołując się do znanych już dziecku doświadczeń. Zawsze należy przy tym dostosowywać się do możliwości fizycznych i psychicznych. Jeśli więc chcemy, aby podopieczny dowiedział się, jaki jest zając, powinno się np. podsunąć dziecku
materiał o fakturze podobnej do sierści zwierzęcia, dać figurkę zająca, co pozwoli poznać dotykiem jego budowę, i wreszcie zakreślić, ile
miejsca zajmuje zwierzę. Praca ta wymaga dostarczania wielu bodźców pozawzrokowych, a nade wszystko twórczego myślenia i umiejętności wczucia się w sytuację dzieci w znikomym lub wręcz zerowym
stopniu korzystających ze zmysłu wzroku. Zrodzi to szansę, że podopieczny będzie poznawać świat i rówieśników, i cieszył się swoim
dzieciństwem.
Zasady pracy z osobą niewidomą lub słabo widzącą brzmią:
− Zapoznaj się z podstawowymi regułami pracy z tą grupą podopiecznych.
− Dbaj o bezpieczeństwo drugiej osoby, bądź jej oczami.
− Stwarzaj jej szansę na poznawanie świata i zdobywanie wiedzy
o nim za pomocś sprawnych zmysłów.

Ćwiczenie 
Temat

Zrozumieć świat osób niewidomych

Cele

 doświadczenie sytuacji osób z niepełnosprawnością wzrokową

 uwrażliwienie

na czynniki pomocne podczas poruszania
się bez korzystania ze zmysłu wzroku

Pomoce

chusty do przewiązania oczu
długie kije lub białe laski niewidomych

Przebieg
ćwiczenia

Najlepiej, jeśli zadania wykonuje się w więcej niż jednym
miejscu. Jedną lokalizacją może być sala znana klubowiczom
(np. ta, w której odbywają się zajęcia), a drugą – nieznane im
miejsce. Proponujemy następujące warianty ćwiczenia:
A. Wolontariusze wychodzą z sali. Zamykają oczy lub zasłaniają je sobie chustami, aby niczego nie mogli widzieć.
Następnie wracają do sali i próbują zająć miejsca, które
zajmowali przed wyjściem.
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Przebieg
ćwiczenia

B. Wolontariusze wychodzą z sali. Zamykają oczy lub zasłaniają je sobie chustami, aby niczego nie mogli widzieć.
W tym czasie Opiekun zmienia w sali ustawienie stołów
i krzeseł. Po powrocie klubowicze próbują znaleźć dla
siebie krzesło i je zająć.
C. Wolontariusze wychodzą z sali. Dobierają się w pary.
Jedna z osób z pary zawiązuje sobie chustę na oczach,
a druga podaje jej ramię, prowadzi ją do sali i pomaga
zająć miejsce, kładąc jej rękę na oparciu krzesła, na którym powinna usiąść.
D. Wolontariusze zasłaniają sobie oczy chustami i dostają
długie kije lub białe laski osób niewidomych. Za ich pomocą mają przejść z jednego końca sali w drugi.
Podczas wykonywania zadań prowadzący dba o bezpieczeństwo uczestników. Po zakończeniu ćwiczenia pyta o ich
uczucia i podsumowuje ich refleksje, m.in. na temat tego,
co im pomagało, a co przeszkadzało w poruszaniu się bez
użycia wzroku (warto podkreślić takie czynniki jak znajomość miejsca, dostępność wsparcia przez osobę widzącą,
zaopatrzenie w kij lub laskę do sprawdzania obecności przeszkód, tempo chodzenia i możliwość trzymania się czegoś
stabilnego, np. ściany lub stołu), a także ogólne spostrzeżenia o funkcjonowaniu w świecie osób niewidomych (jeśli
ktoś z wolontariuszy ją sformułuje uwagę, że po wyłączeniu wzroku korzysta się ze zmysłów dotyku i słuchu, warto
ją zaakcentować).

Praca z osobami niesłyszącymi i słabo słyszącymi
Wśród osób mających problemy ze słuchem znajdują się zarówno
całkowicie niesłyszący, jak i dotknięci uszkodzeniem słuchu w różnym
stopniu. Osoby z pierwszej grupy posługują się wyłącznie pozostałymi
zmysłami, a osobom z drugiej grupy słuch pomaga w orientowaniu
się i rozumieniu treści mówionych. Dzięki upowszechnieniu implantów
i aparatów słuchowych niewielu ludzi żyje w całkowitej głuchocie.
Osoby niesłyszące i z niedosłuchem większego stopnia są narażone na różnego rodzaju trudności i niebezpieczeństwa przy wykonywaniu zwykłych czynności, choćby poruszaniu się po ulicach. Pomoc
ze strony naszych wolontariuszy polega na przekazywaniu informacji,
które osoba niesłysząca chciałaby usłyszeć. Ważna jest tu postawa
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akceptacji i życzliwości, wsparcie w codziennych sytuacjach i zachęty
do uczestnictwa w życiu społecznym.
Osoby niesłyszące zazwyczaj dobrze radzą sobie w życiu codziennym. Posługują się między sobą językiem migowym i często uważają
siebie raczej za mniejszość językową. W swoim środowisku czują się
najlepiej, doskonale się porozumiewają. Problem stanowi kontaktowanie się z osobami słyszącymi, co wymaga użycia języka miganego stosowanego z jednoczesną artykulacją, systemu językowo-migowego,
pisania na kartce, czytania z ruchu ust lub fonogestów. Z tego powodu
należy zawsze zwracać się całym ciałem ku podopiecznemu, aby mógł
on widzieć twarz i gesty rozmówcy.
Porozumiewając się z otoczeniem, większość osób niedosłyszących
próbuje także mówić. Dla kogoś nieprzyzwyczajonego do tego może
ta mowa wydawać się trudna do zrozumienia. Należy jednak zachęcać
podopiecznego do prób mówienia i podejmować trud życzliwego słuchania.
Jeżeli wolontariusz poważnie myśli o pracy z osobami niesłyszącymi
i słabo słyszącymi, powinien podjąć naukę języka miganego, aby go
opanować choćby w minimalnym zakresie. Zadanie to wymaga dużego zaangażowania, otwiera jednak możliwość zdobycia w przyszłości
pracy w charakterze tłumacza tego języka.
Praca z dziećmi niesłyszącymi polega na dbaniu o ich bezpieczeństwo i uczeniu zachowań bezpiecznych. Ważne jest też, aby wolontariusze pomagali maluchom w zdobywaniu doświadczeń, które ułatwią
poznanie świata, oraz wspierali je w nauce jak najbardziej efektywnego sposobu komunikowania się z otoczeniem. Wsparcie to można
okazać, rozwijając u podopiecznego umiejętności odczytywania z ruchu ust, wykonując ćwiczenia oddechowe, kontrolując wydobywanie
prawidłowych dźwięków, ucząc wymawiania głosek i wyrazów oraz
pisania i czytania. Należy przy tym wykorzystywać choćby najmniejsze możliwości słuchowe: zwracać ich uwagę na dźwięki, opowiadać
historyjki, które zaciekawią, i śpiewać. Uczyć rozpoznawania dźwięków
w kreowanych sytuacjach np. gwizdu przejeżdżającego pociągu.
W pracy z osobą niesłyszącą lub słabo słyszącą należy przestrzegać
następujących zasad:
− Zaobserwuj, w jaki sposób podopieczny komunikuje się z otoczeniem.
− Dbaj o bezpieczeństwo drugiej osoby, bądź jej uszami i ustami.
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− Stwarzaj jej szansę na poznawanie świata i zdobywanie wiedzy
o nim za pomocą sprawnych zmysłów.
− Bądź cierpliwy, gdy stara ci się coś powiedzieć.

Ćwiczenie 
Temat

Porozumiewanie się z osobami niesłyszącymi

Cele

 doświadczenie sytuacji osób niesłyszących
 opracowanie zasad porozumiewania się z osobami niesłyszącymi

Pomoce

stopery do uszu

Przebieg
ćwiczenia

Wolontariusze dobierają się w pary. Jedna z osób dostaje
stopery do uszu, a druga kartkę z zapisanymi krótkimi poleceniami (typu „Podaj zeszyt”, „Podaj swoje imię”, „Powiedz,
gdzie mieszkasz”). Kolejne polecenia powinny być coraz
dłuższe i bardziej skomplikowane (np. „Jaki kolor oczu
ma twoja mama? ”, „Podaj najwyższy szczyt Tatr”).
Jedna z osób zatyka sobie szczelnie uszy stoperami, a druga
wypowiada dowolny wyraz, aby sprawdzić, czy osoba mająca odczytywać z ruchu warg nie słyszy. Siłę głosu należy
ustalić na takim poziomie, aby osoba z zatkanymi uszami nie
słyszała dźwięku i odczytywała informację wzrokiem z ruchu warg. Po wykonanej próbie można przystąpić do odczytywania poleceń z kartki i próby ich rozumienia.
Prowadzący pyta wychowanków o ich wrażenia i prosi
o sformułowanie zaleceń przydatnych w pracy z tą grupą
podopiecznych. Jest wskazane podkreślić np. konieczność
koncentrowania się na wypowiedzi przy jednoczesnym
uważnym patrzeniu na twarz rozmówcy, starannego i niezbyt szybkiego wypowiadania słów, a także pomagania sobie gestami.
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Praca z osobami z niepełnosprawnością intelektualną
Za osoby z niepełnosprawnością intelektualną uznaje się tych, których charakteryzuje iloraz inteligencji niższy od ilorazu uznawanego
za prawidłowy w danej grupie wiekowej. Stopień niepełnosprawności
intelektualnej może być:
− lekki,
− umiarkowany,
− znaczny,
− głęboki.
Osoby z rozpoznaniem stopnia lekkiego nierzadko są w stanie samodzielnie funkcjonować w dorosłym życiu. Niektórzy zakładają rodziny i dobrze radzą sobie na co dzień. Inną grupę stanowią niepełnosprawni, którzy prowadzą samodzielne życie tylko w pewnym zakresie. Nie mogą mieszkać bez opiekunów, ale sami lub z niewielkim
wsparciem wykonują czynności samoobsługowe. Należy wspierać ich
w dbaniu o siebie i swoje najbliższe otoczenie, wychodzeniu z domu,
robieniu zakupy, zapisywaniu się do lekarza, spotykaniu się z innymi
osobami i załatwianiu wiele innych spraw. Towarzyszenie im w takich
działaniach skutkuje zdobywaniem przez nich większej autonomii,
chociaż czasem trzeba wręcz ich zmuszać do aktywnego życia, rozwijać ich zainteresowania, a czasem zarażać swoimi.
Osoby z głębokim stopniem niepełnosprawności intelektualnej nie
są w stanie funkcjonować samodzielnie i potrzebują stałej obecności
drugiego człowieka. Zdarzają się i osoby leżące. Nie każdy może podjąć się pracy z tą grupą podopiecznych, gdyż jest to duże wyzwanie
psychiczne, a nie raz i fizyczne.
Podopieczni ci pozostają szczególnie narażeni na izolację, złe traktowanie oraz wykorzystywanie. Wskutek odmiennego sposobu zachowania zwracają na siebie uwagę. Mogą spotykać się z niechęcią,
a nawet wrogością i agresją ze strony otoczenia. Ich deficyty bywają
powodem niewybrednych żartów i epitetów.
Rola wolontariuszy polega przede wszystkim na pracy nad zmianą
społecznej świadomości poprzez dawanie przykładu przyjaźni z takimi
osobami.
Wolontariusze są tym osobom potrzebni nie tylko jako udzielający
pomocy w załatwianiu spraw codziennych, zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz pogłębianiu zainteresowań, lecz także jako ci, którzy
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umożliwią im spotkanie i spędzenie czasu w miłym gronie. Zazwyczaj
osoby z niepełnosprawnością intelektualną nie potrafią organizować
sobie tego typu rozrywek. Istotne jest przy tym rozeznanie, w jakim
gronie w konkretnej sytuacji wolą one przebywać: wśród sprawnych
intelektualnie klubowiczów czy w otoczeniu znajomych ze swojego
środowiska.
Klubowicz może nie umieć zastąpić rodziny osoby chorej przy tego
typu zadaniach, natomiast może zamiast tego skupić się na nawiązaniu kontaktu z podopiecznym, uczeniu go prostych czynności, takich jak jedzenie bez pomocy innych, zachęcaniu do poznawania najbliższego otoczenia i twórczego spędzania czasu.
Jeżeli wolontariusz próbuje przekazać konkretną umiejętność osobie z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, powinien uzbroić
się w cierpliwość, przemyśleć, czego dokładnie ma dotyczyć nauka,
i podzielić ją na małe etapy. Prawdopodobnie będą one powtarzane
wiele razy. Proste instrukcje słowne muszą być poparte zademonstrowaniem czynności oraz wspólnym, a z czasem częściowo wspólnym
z podopiecznym, wykonywaniem zadania. Nawet małe sukcesy trzeba
nagradzać pochwałami. Należy także brać pod uwagę możliwą porażkę. Nie wolno zrażać się niepowodzeniami, okazywać zniecierpliwienia bądź rozczarowania, gdyż wiele czynności leży poza możliwościami podopiecznych.
Do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną odnoszą
się następujące zasady:
1. Traktuj podopiecznego z szacunkiem i licz się z jego zdaniem,
uczuciami i potrzebami.
2. Do osób dorosłych zwracaj się „pan”, „pani”, nigdy nie mów im
na „ty” bez ich uprzedniej zgody.
3. Ściśle przestrzegaj zasad programu terapeutycznego, który realizuje twój podopieczny.
4. Pomagaj podopiecznemu w zdobywaniu wiedzy o świecie i dostosowaniu się do obowiązujących norm społecznych.
5. Towarzysz w załatwieniu spraw, których wykonanie przerasta
jego możliwości,
6. Zachęcaj dziecko do spędzania czasu w sposób twórczy: proponuj różne aktywności, także artystyczne i sportowe.
7. Nawet małe sukcesy nagradzaj pochwałą.
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Praca z osobami z niepełnosprawnością złożoną

Osoby z niepełnosprawnością złożoną są dotknięte więcej niż jedną
dysfunkcją.
Wolontariusze często pracują z podopiecznymi dotkniętymi niepełnosprawnością ruchową, którą wywołało mózgowe porażenie dziecięce,
objawiające się ponadto niepełnosprawnością intelektualną. Podobne
współwystępowanie dotyczy podopiecznych z zespołem Downa. Prawie zawsze mają oni obniżone możliwości poznawcze, chociaż bywa,
że intelekt jest na granicy normy lub występuje jego niewielkie upośledzenie. Obniżonej sprawności intelektualnej towarzyszy m.in. mniejsza
sprawność ruchowa i gorsza koordynacja przestrzenno-wzrokowa.
Z tego względu na spotkaniach z podopiecznymi dotkniętymi niepełnosprawnością złożoną warto podejmować aktywności ukierunkowane na wzmocnienie słabszego obszaru funkcjonowania. Jeśli więc
występują deficyty fizyczne, warto włączyć do planu zajęcia poprawiające ogólne napięcie mięśniowe lub motorykę małą. Można przy tym
korzystać z ogólnie znanych ćwiczeń, jedynie dostosowując je do poziomu danego podopiecznego. Nigdy nie należy proponować niczego,
co przekracza jego możliwości. Lepiej posłużyć się zabawą bardzo łatwą, ale dającą radość, niż zbyt trudną i frustrującą.
Porażenie mózgowe o większym nasileniu może wiązać się ze wzmożonym lub obniżonym napięciem mięśniowym, zaburzeniami koordynacji ruchów, obecnością ruchów mimowolnych, problemami ze wzrokiem i słuchem oraz epilepsją. Wolontariusze często podejmują się
pracy z osobami dotkniętymi porażeniem mózgowym, warto więc wiedzieć więcej na temat właściwej opieki nad nimi. Podchodząc do osoby chorej z zamiarem udzielenia pomocy, powinno się zapytać, czy
rzeczywiście wymaga ona wsparcia. Czasem, np. w przypadku głębokiej niepełnosprawności umysłowej, nie można uzyskać odpowiedzi.
Zawsze jednak trzeba poinformować o tym, co zamierza się zrobić,
patrząc podopiecznemu w oczy i wypowiadając zdania w miarę głośno, wyraźnie. Nawiązanie kontaktu wzrokowego ma duże znaczenie.
Nie wolno bez zapowiedzi nikogo dotykać, przewozić ani zostawiać.
Pomagając w spożywaniu posiłku, trzeba pamiętać o – częstych
u tej grupy podopiecznych –trudnościach w gryzieniu i połykaniu. Źle
dobrana konsystencja pokarmu może spowodować zadławienie. Podczas karmienia głowa jedzącej osoby powinna być ustawiona w linii
środkowej ciała, pochylona trochę do przodu i w dół. Pokarm podaje
się do ust na wprost. Tempo karmienia dostosowuje się do możliwości
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podopiecznego. Należy dążyć – w stopniu, w jakim jest to możliwe –
by nauczył się on jeść samodzielnie.
Istnieją różne sposoby podnoszenia i noszenia dzieci z mózgowym
porażeniem dziecięcym. Niemowlęta podnosi się przez obrót na bok.
Podczas podnoszenia dzieci, które nie trzymają jeszcze sztywno głowy, trzeba pamiętać o jej podtrzymywaniu. Jeżeli podopieczny potrafi
już trzymać głowę, można go nosić tyłem do siebie, z plecami opartymi o klatkę piersiową opiekuna, z ugiętymi nogami w biodrach i kolanach. Jedną rękę trzyma się wtedy pod pupą dziecka, a drugą obejmuje je od przodu pod obiema pachami.
Wolontariusz powinien rozumieć, że trudność sprawia czasem także
porozumiewanie się z osobą ze sprzężonymi dysfunkcjami, w tym dysfunkcją mowy. Może więc okazać się konieczne poznanie pisma obrazkowego i uwrażliwienie na subtelne komunikaty, takie jak ruchy warg,
ręki, palców, a nawet mruganie powiekami
Wolontariusze przygotowujący się do pracy z osobami z niepełnosprawnościami wszelkiego rodzaju powinni nie tylko otrzymać istotne
informacji teoretyczne, lecz także przećwiczyć podczas warsztatów
Klubu Ośmiu niezbędne umiejętności i sposoby zachowania w konkretnych sytuacjach. Przed rozpoczęciem ćwiczeń należy wytłumaczyć uczniom, że zadania te mają służyć nie zabawie, lecz zdobyciu
umiejętności skutecznego pomagania osobie niepełnosprawnej.

Ćwiczenie 
Temat

Doświadczenia życiowe osób z różnego rodzaju chorobami
i niepełnosprawnościami

Cel

poznanie doświadczenia osób z różnego rodzaju chorobami
lub niepełnosprawnościami

Pomoce

fragmenty artykułów i książek opisujące prawdziwe historie
osób z różnego rodzaju chorobami lub niepełnosprawnościami

Przebieg
ćwiczenia

Prowadzący dzieli wolontariuszy na grupy pięcioosobowe.
Rozdaje im wybrane fragmenty artykułów i książek opisujących doświadczenie osób z różnego rodzaju chorobami lub
niepełnosprawnościami. Każdy zespół zapoznaje się z otrzymaną historią i rozmawia w swoim gronie na jego temat. Następnie przedstawiciele grup streszczają pozostałym uczestnikom zajęć przeczytany tekst i wnioski z dyskusji.

Jeśli chcesz, by w Twojej szkole powstał i działał Klub Ośmiu, zadzwoń lub napisz do nas!
tel. 22 629 35 75; e-mail: kluby@swiatnatak.pl; www.swiatnatak.pl

214
WIEM, JAK POMAGAĆ

Praca z osobami autystycznymi
Istnieje odrębna grupa chorób, które w szczególny sposób wpływają na życie podopiecznego i jego otoczenia. Są to choroby rozwojowe
rozpoczynające się w dzieciństwie. Należy do nich autyzm. To całościowe zaburzenie rozwojowe ujawnia się do 3. roku życia i objawia
się głównie zakłóceniem zdolności porozumiewania się z otoczeniem
i budowania relacji interpersonalnych oraz nieprawidłowościami w zakresie zachowania i integracji wrażeń zmysłowych. Możliwości kontaktu z dzieckiem autystycznym są ograniczone, pozostaje ono zamknięte we własnym świecie i nie podejmuje współpracy z innymi ludźmi,
dlatego określenie jego sprawności intelektualnej nastręcza niemałych
trudności.
Wolontariusze często zgłaszają chęć otoczenia opieką dziecka z autyzmem, ale trzeba im uświadomić, że wymagałoby to od nich uzbrojenia się w specjalistyczną wiedzę i odbycia szkolenia poprowadzonego przez doświadczonych terapeutów. Opiekunowie klubowiczów
muszą brać pod uwagę typ i stopień nasilenia objawów chorobowych
u potencjalnego podopiecznego, aby ochotnika nie narażać na to,
że nie poradzi sobie w trudnej, nagłej sytuacji. Pomoc wolontariuszy
powinna zatem obejmować dzieci z łagodniejszymi postaciami autyzmu i być udzielana zgodnie z programem terapeutycznym, którym
podopieczny jest objęty. Klubowicz musi zapoznać się ze stosowanymi metodami i ściśle przestrzegać zasad postępowania z daną osobą.
Co ważne, wspiera on przy tym także jej rodzinę, która, obciążona nieustannie, 24 godziny na dobę, opieką nad dzieckiem, może przeżywać
różnego rodzaju problemy lub kryzysy. Praca ta wyczerpuje zresztą
psychicznie wszystkie zaangażowane w nią strony, ponieważ czekanie
na jej efekty może ciągnąć się miesiącami, a nawet latami. Z tej perspektywy nieznaczna zmiana w zachowaniu podopiecznego staje się
powodem do wielkiej radości.
Wolontariusz powinien nawiązać relację z dzieckiem i zorientować
się na tyle, na ile to możliwe, w jego świecie. Nie jest to zadanie proste,
jeśli jednak wypełnia się je pod okiem terapeuty, służy to rozwojowi
dziecka i jego wychodzeniu z choroby. Należy uczulić klubowiczów
na to, że osoby z autyzmem potrafią zachowywać się w sposób nieprzewidywalny, np. zacząć nagle krzyczeć, kulić się, uciekać, zaciskać
oczy, zatykać uszy lub wchodzić na parapet. Mają one również swo-
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je stereotypie ruchowe: uderzają lub kręcą przedmiotami, uderzają
głową, podskakują i się kiwają. Nieistotne dla otoczenia bodźce, takie jak dźwięk dobiegający zza okna lub wejście nowej osoby, mogą
wywoływać u chorych dzieci gwałtowne reakcje, w tym atak paniki.
Klubowicz musi wykazywać się wyobraźnią, przewidywać zachowania
podopiecznego i ewentualne zagrożenia oraz umieć na nie odpowiednio reagować (np. w sytuacjach nowych, wywołujących lęk, ważne jest
zapewnianie dziecku maksimum bezpieczeństwa, natomiast w przypadku zachowań stereotypowych – znalezienie zajęcia zajmującego
jego uwagę).
Praca z dziećmi autystycznymi rządzi się następującymi zasadami:
− Ściśle przestrzegaj reguł terapii, której poddawany jest podopieczny. Wszelkie wątpliwości wyjaśniaj z opiekunem lub terapeutą.
− Pamiętaj, że trudności i powolne, małe zmiany są wpisane w proces terapeutyczny.
− Dla bezpieczeństwa dziecka bądź czujny i przewidujący, przygotowany na jego nietypowe zachowania i reakcje lękowe.
− Wspieraj rodzinę, aby wytrwała w terapii.
Przed rozpoczęciem ćwiczeń należy się przygotować i dostosować
przestrzeń:
− Znajdź odpowiednie miejsce, w którym podopieczny czuje się
dobrze. Miejsce znane, przytulne i wygodne. Znane miejsca i powtarzalne czynności są bardzo ważne dla osób z autyzmem, gdyż
zapewniają im poczucie bezpieczeństwa
− Postaraj się zapewnić takie miejsce i taki czas na ćwiczenia lub zabawę z podopiecznym, aby nie działały zakłócająco niepotrzebne
bodźce, np. włączony telewizor.
− Upewnij się, że podopieczny czuje się bezpiecznie i komfortowo,
ma zaspokojone podstawowe potrzeby: jest najedzony, nie chce
mu się pić ani skorzystać z toalety. Tego typu niezaspokojone potrzeby mogą go niepotrzebnie rozpraszać.
− Zastanów się, co sprawia dziecku przyjemność. Kiedy wiemy,
co dziecko lubi, możemy to dobrze wykorzystać w ćwiczeniu nowych umiejętności bądź – u młodszych podopiecznych – w zabawie.
− Pomyśl o stopniowaniu trudności i intensywności bodźców metodą małych kroków. Dodajemy nowe elementy do zabawy, kiedy
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podopieczny ma już dobrze opanowane elementy podstawowe.
Dbamy o to, żeby podopieczny zawsze mógł odnosić „małe sukcesy”. Intensyfikacja bodźców powinna być zawsze konsultowana
z opiekunem lub terapeutą podopiecznego.
Ćwiczenia dla dzieci autystycznych poniżej szóstego roku życia

Ćwiczenie 
Temat

Mam chusteczkę haftowaną

Cel

skupianie uwagi

Pomoce

lekka chusta, najlepiej w jasnym kolorze, lub lekkie prześcieradło

Przebieg
ćwiczenia

Ćwiczenie polega na rzucaniu i łapaniu chusty. Siadamy naprzeciwko dziecka, podnosimy chustę nad głowę, podrzucamy ją i obserwujemy jak na nas spada. Wyrażamy naszą
radość i robimy śmieszne miny.

Ćwiczenie 
Temat

Piękny rysunek

Cel

rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej

Pomoce

kartki papieru
kolorowanki
duże arkusze papieru
farby/kredki/flamanstry
nożyczki
układanki
klocki
plastelina/ciastolina
stojak
przedmioty z dużymi otworami
drut/sznurek
stemple
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Przebieg
ćwiczenia

Rysowanie, malowanie, wycinanie i przyklejanie, modelowanie oraz czynności manipulacyjne:
rysowanie na różnych kształtach papieru
kolorowanie prostych kolorowanek
rysowanie po śladzie
wypełnianie całej powierzchni papieru – różnymi technikami
(farbą, kredką lub flamastrem)
malowanie form kolistych i falistych
zamalowywanie prostych, dużych konturów kredką lub
pędzlem
cięcie papieru nożyczkami na tzw. sieczkę lub wycinanie według narysowanych prostych konturów (dla podopiecznych,
którzy już potrafią posługiwać się nożyczkami)
cięcie nożyczkami pasków papieru
lepienie prostych elementów z plasteliny lub ciastoliny (jeśli
podopieczny wykaże zainteresowanie, można z nim wspólnie zrobić masę solną, z której następnie będziecie wspólnie
formować proste kształty)
budowanie, konstruowanie: budowanie różnych układów
według wzoru, konstruowanie z klocków;
nawlekanie, przewlekanie: zdejmowanie i nakładanie elementów na stojak, nawlekanie przedmiotów z dużymi otworami na drut lub sznurek, w tym nawlekanie elementów z zachowaniem określonego rytmu kolorów, kształtów itp.)
wydzieranie: darcie dowolne papieru, wydzieranie z papieru
wzdłuż perforowanych linii, wydzieranie z papieru według
pokazu
stemplowanie: odbijanie śladów dłoni, odbijanie śladów
stempli, stemplowanie dowolne, stemplowanie według wzoru
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Ćwiczenia dla dzieci autystycznych powyżej szóstego roku życia

Ćwiczenie 
Temat

Dźwięki dla mych uszu

Cele

 normalizacja wrażliwości na dźwięki – dzięki powtarzal-



ności dźwięków zmniejsza się wrażliwość na nie u dzieci,
u których jest ona nadmierna; dzięki takim ćwiczeniom
podopieczny będzie kojarzył źródło dźwięku, co zmniejszy jego strach przed dźwiękiem
nabycie umiejętności rozróżniania słuchowego – jest
to podstawowy sposób nauczenia podopiecznego rozróżniania dźwięków i określania ich źródeł

Pomoce

sprzęt do nagrywania i odtwarzania dźwięku (może to być
telefon komórkowy lub dyktafon)
nagrania około piętnastu dźwięków –znanych podopiecznemu i o różnym stopniu akceptacji przez podopiecznego (jedne mogą się mu podobać, a inne nie do końca)
obrazki przedstawiające przedmioty, które wydają nagrane
dźwięki (odręczne, z Internetu lub kserokopie)

Przygotowanie ćwiczenia

Codziennie nagrywaj dźwięki – zarówno te, które podopieczny lubi, jak i te, które budzą w nim niepokój (można poprosić
o konsultację lub pomoc w przygotowaniu nagrań rodzica
bądź opiekuna osoby z autyzmem). Przygotuj obrazki dopasowane do nagrań.

Przebieg
ćwiczenia

Ułóż obrazki na stole. Włącz nagranie. Między poszczególnymi nagraniami powinny być 20-sekundowe odstępy. Zadaniem podopiecznego jest dopasowanie obrazka pasującego
najlepiej do danego dźwięku.

Ćwiczenie 
Temat

Rozpoznawanie przez dotyk

Cele 

 łączenie bodźców dotykowych ze wzrokowymi – na niż-

szych poziomach zabawy podopieczny uczy się łączenia
informacji dotykowych ze wzrokowymi; pozwalając podopiecznemu na dotykanie jednego przedmiotu i oglądanie drugiego, identycznego, uczysz go łączenia cech wyglądu z opisem i wrażeniami dotykowymi – w zrozumieniu wrażeń dotykowych pomaga patrzenie na przedmiot
znajdujący się w otoczeniu
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Cele 

 rozróżnianie dotykiem – rozpoznawanie zawartości torby




jedynie dzięki rękom i palcom stanowi wyzwanie dla układu dotykowego, który jest podstawą prawidłowo rozwiniętej motoryki
łączenie wrażeń dotykowych z językiem – zabawa pomaga w poznawaniu i opanowaniu słownictwa opisowego
wrażenia dotykowe – gra umożliwia spokojne poznanie
nowych faktur i sprawia radość, można więc ją wykorzystywać do systematycznego zwiększania wrażliwości
dziecka na różne bodźce dotykowe

Pomoce
(poziom I)

poszewka na poduszkę
dwie identyczne małe maskotki
dwie identyczne małe piłki
dwa inne identyczne znane dziecku przedmioty, np. naczynia –
upewnij się, że podopieczny zna wszystkie przeznaczone do ćwiczenia przedmioty, tak żeby zdołał je rozpoznać dotykowo

Pomoce
(poziom II)

papierowa torba, np. na drugie śniadanie
małe przedmioty, takie jak monety, spinacze do bielizny i guziki

Przebieg
ćwiczenia
(poziom I)

Włóż jeden przedmiot do poszewki. Drugi identyczny połóż
na stole, żeby podopieczny go widział. Poproś podopiecznego,
by włożył rękę do poszewki, nie zaglądając do środka, a następnie opisał przedmiot, którego dotyka, bez patrzenia na ten
znajdujący się na stole. Gdy zrozumie, że informacje dotykowe
zgadzają się ze wzrokowymi, możesz utrudnić zabawę.
Połóż na stole więcej przedmiotów. Zadaniem podopiecznego jest zidentyfikowanie przedmiotu w poszewce. Gdy mu
się to uda, użyj języka ekspresywnego do opisania czynności
i przedmiotu (powiedz np.: „Wybrałeś monetę, która jest okrągła, gładka i płaska”), aby wzmocnić komunikację werbalną.
Kiedy podopieczny zacznie łączyć opisy z przedmiotami, nakłoń go do określenia ich cech (spytaj np.: „Czy to jest miękkie
czy twarde? ” albo „Czy to jest gładkie, czy puszyste? ”).

Przebieg
ćwiczenia
(poziom II)

Do papierowej torby śniadaniowej wkładaj pojedynczo
mniejsze przedmioty. Niech podopieczny rozpoznaje je bez
zaglądania do torby i bez podpowiedzi wzrokowej. Gdy już
podopieczny opanuje tę umiejętność, poproś, żeby zamiast
podawania nazw przedmiotów je opisywał.

Ćwiczenia zostały przygotowane na podstawie książki Tary Delaney
pt. 101 ćwiczeń, gier i zabaw dla dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami integracji sensorycznej.
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Zaburzenia i choroby psychiczne
Osób z chorobami i zaburzeniami psychicznymi jest więcej, niż myślimy. Problemy te dotykają bowiem ludzi bez względu na płeć i wiek.
Mogą być uwarunkowane genetycznie, fizjologicznie, psychologicznie
lub społecznie. Osoby chore wymagają stałej opieki medycznej i psychoterapeutycznej. Po wyleczeniu bądź w czasie remisji, czyli w okresie
wycofania się objawów, podopieczni dotknięci depresją, fobiami społecznymi i schizofrenią często czują się bardzo samotni. Są podwójnie
odizolowani od świata. Od ludzi oddziela ich sama choroba, lecz ponadto obojętność, lęk, niechęć, a nierzadko nawet wrogość społeczeństwa.
Problemy psychiczne ciągle uważa się za tak zwane choroby wstydliwe,
a osoby nimi obciążone obarcza wieloma stereotypami.
Wolontariusze mogą i powinni pomagać chorym psychicznie w czasie potwierdzonej przez lekarza remisji. Szczególnie pożądane jest towarzyszenie osobom z depresją. Coraz częściej spotyka się pacjentów
dotkniętych depresją przed ukończeniem dwudziestego roku życia.
Takim osobom pomaga się przede wszystkim przeciwdziałając wycofywaniu się przez nie z życia społecznego oraz wzmacniając ich samodzielność działania i pobudzając aktywność. Liczy się „podanie ręki”
w każdej, nawet z pozoru błahej sytuacji, która przerywa błędne koło
wyizolowania, uaktywnia siły witalne i twórczo ukierunkowuje wrażliwość podopiecznego. Bardzo ważne jest, aby wolontariusz jak najlepiej poznał upodobania i pragnienia osoby, którą się zajmuje – by się
dowiedział m.in. o tym, co ją uspokaja, zachwyca i cieszy, co ona lubi
robić. Wówczas może podjąć starania o zaspokojenie tych potrzeb
psychicznych, np. o umożliwienie twórczości artystycznej.
W pracy z osobami cierpiącymi na zaburzenia i choroby psychiczne
należy przestrzegać następujących zasad:
− Dowiedz się jak najwięcej o chorobie lub zaburzeniu psychicznym, na które cierpi twój podopieczny.
− Pamiętaj, że często ważniejsze od tego, co robisz dla podopiecznego, jest to, jak to robisz i jak go traktujesz. Postawa to podstawa.
− Nie udawaj, że rozumiesz, co on przeżywa, jeśli tak nie jest. Powstrzymuj się od rad i opinii, staraj się być empatyczny i autentyczny, podkreślając to, że psychicznie mu towarzyszysz (mów
np.: „Nie wiem, jak mogę ci pomóc w tej sytuacji, ale wiedz, że jestem tu przy tobie”, „Przykro mi, że tak się źle czujesz”).
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− Pytaj podopiecznego o jego potrzeby, emocje i myśli.
− Asystuj mu w codziennym życiu i zachęcaj do kontaktów z innymi
osobami.
− Wspieraj go w rozwijaniu zainteresowań i podejmowaniu nowych
wyzwań zawodowych oraz społecznych – zawsze metodą małych
kroków.
− Bądź uważny na to, co się z nim dzieje. Jeżeli zauważysz niepokojące sygnały, zasięgnij porady kogoś z najbliższego otoczenia
chorego.
Praca z osobami z depresją
Jak już pisaliśmy, wiele młodych osób cierpi na stany depresyjne,
a nawet choruje na depresję. Jest to bardzo trudna dla chorego dolegliwość: pozbawia go ona sił, a nawet możliwości elementarnego działania przy ogólnie dobrym stanie zdrowia i możliwościach fizycznych.
Również terapia nie zalicza się do łatwych, ale wolontariusze mogą
i na tym polu znaleźć niebagatelne możliwości pomocy. Podajemy
więc kilka wskazówek.
Osobom z depresją zaleca się aktywność fizyczną, gdyż przynosi
ona poprawę samooceny. Kiedy ćwiczysz, organizm produkuje endorfiny oddziałujące na receptory w mózgu, które z kolei zmniejszają
percepcję bólu. Endorfiny wywołują odczucie zadowolenia, błogości,
podobne do tego, które daje morfina. Jednakże aktywacja receptorów
przez endorfiny nie prowadzi do uzależniania.
Regularna aktywność fizyczna powoduje:
− pod względem psychologicznym – zmniejszenie stresu, uczucia
niepokoju i depresji ora poprawę samooceny i jakości snu;
− pod względem fizycznym – wzmocnienie serca, zwiększenie poziomu energii, obniżenie ciśnienia krwi, wzmocnienie mięśni i kości, zmniejszenie ilości tłuszczu w ciele.
Jako jedną z największych przeszkód w byciu aktywnym fizycznie trzeba wskazać trudność rozpoczęcia ćwiczeń. Często nie mamy
ochoty na wysiłek. Problem ten potęguje się u osób z depresją. Oto
kilka pomocnych wskazówek:
− Wybierz aktywność fizyczną, która sprawia radość twojemu podopiecznemu. Ćwiczenia powinny być zabawą, kojarzyć się z przyjemnością, a nie obowiązkiem.
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− Zaplanuj ćwiczenia. Ich rozkład jest bardzo ważny – opuszczenie
ćwiczeń raz lub dwa może spowodować, że podopieczny całkowicie porzuci aktywność. Jeśli potrzebujesz przypomnienia, zaznacz dni i godziny ćwiczeń w kalendarzu.
− Istnieje wiele form ćwiczeń, które można wykonywać zupełnie
za darmo lub za małą sumę – jogging, spacery, skakanie na skakance, jazda na rowerze.
− Wytrwałość to klucz do sukcesu. Jeżeli zaczniesz regularnie ćwiczyć
ze swoim podopiecznym, wkrótce stanie się to normalną częścią
waszych spotkań, a efekty pomogą złagodzić objawy depresji.
Nie w każdym przypadku depresji da się wykorzystać aktywność
fizyczną jako formę terapii. W głębokiej depresji często nie ma możliwości nakłonienia osoby chorej do ruchu. Nie rezygnujmy jednak
z kontaktu z pacjentem nawet wówczas, kiedy inicjatywa jakiejkolwiek
aktywności wychodzi od nas. Staraj się nawiązywać kontakt słowny.
Podczas rozmowy nie osądzaj. Rozmawiajcie o tym samym, o czym
byś rozmawiał z osobą zdrową. Staraj się mówić tym samym tonem,
co do swoich znajomych, unikając tonu nadmiernie zaniepokojonego,
dramatycznego i poważnego. Można się śmiać tak samo jak z rówieśnikami bez stanów depresyjnych. Dzięki temu depresyjny podopieczny
nadal uczestniczy w życiu, nie czuje się bardziej wyobcowany.
Rozmawiając z osobą w depresji, staraj się tak budować pytania,
by zawierać w nich to, co widzisz lub czujesz, np.:
„Jesteś bledszy niż zwykle i mówisz jakoś ciszej. Jak się dziś
czujesz? ”
„Wyglądasz na wyczerpanego, czy mogę spytać, jak się masz? ”
„Sprawiasz wrażenie, jakbyś nie był sobą, czy dobrze
to odbieram? ”
„Mam wrażenie, że nie najlepiej się czujesz. Czy to prawda? ”
Możliwe, że mimo to twój rozmówca będzie trzymał cię na dystans,
bo po prostu nie będzie w nastroju, żeby opowiadać o sobie. Zachowa jednak twoje pytanie w pamięci i doceni je. Może sobie pomyśleć:
„Widocznie jestem jednak dla kogoś ważny”. Zadanie pytania jest więc
ważniejsze niż otrzymanie odpowiedzi. Jeśli jednak rozmówca mówi
o sobie i o swojej depresji, pozostaje ci tylko go wysłuchać, zachęcając
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pomocniczymi pytaniami, np.: „Czy chcesz powiedzieć o tym coś więcej? ”. Część ludzi w depresji prawie nie potrzebuje pytań, mówi sama
z siebie. Niektórzy opowiadają w kółko tę samą historię.
Co mówić?
„Jestem przy tobie.”
„Jesteś silna w swojej słabości.”
„Nie zostawię cię.”
„To nie twoja wina.”
„Nie jesteś swoją chorobą.”
„Jesteś ważna i potrzebna. Nawet jeśli teraz nie potrafisz tego
dostrzec.”
„Jak mogę Ci pomóc? ”
„Widzę, że jest ci ciężko.”
„Jesteś czymś więcej niż opiniami na swój temat.”
„Nie rozumiem w pełni, co przeżywasz, ale bez względu
na to jesteś dla mnie ważny.”
Czego nie mówić?
„To twoja wina! ’
„Znów zaczynasz? ”
„Będzie dobrze.”
„Nie przesadzaj! ”
„Dramatyzujesz.”
„Ogarnij się! ”
„Jesteś słaby.”
„Myśl pozytywnie.”
„Nic ci nie będzie.”
„Zastanów się! Inni mają gorzej.”
„Przejdzie ci.”
„Zawiodłeś mnie.”
„Weź się w garść! ”
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2000
[praca zbiorowa] Joanna Fabisiak (red.), Droga do samodzielności.
Wyd. I, Warszawa 2000. Wyd. II, Warszawa 2004. Wyd. III, Warszawa 2008
[praca zbiorowa] Joanna Fabisiak (red.), Młodzieżowy wolontariat.
Warszawa 2002
Strategia wychowania młodzieży do odpowiedzialności za siebie i społeczeństwo [materiały z konferencji]. Warszawa 2004
[praca zbiorowa] Joanna Fabisiak (red.), Podaj dalej… Poradnik dla nauczyciela, opiekuna szkolnego Klubu Ośmiu, młodzieżowego wolontariatu. Warszawa 2005
[praca zbiorowa] Joanna Fabisiak (red.), Wstyd za zło, jak sobie radzić
z przemocą. Poradnik dla nauczyciela, opiekuna szkolnego Klubu
Ośmiu, młodzieżowego wolontariatu. Warszawa 2007
[praca zbiorowa] Karolina Malczyk (red.), 10 lat budujemy świat na tak.
Warszawa 2009
Joanna Fabisiak, Ewa Lewandowska (oprac.), Najpiękniejsze bajki polskie. Warszawa 2010
[praca zbiorowa] Joanna Fabisiak (red.), Wiem jak pomagać. Poradnik
dla wolontariuszy Klubów Ośmiu Fundacji Świat na Tak. Warszawa
2015
Damian Strzeszewski (red.), 25 chwil z 25 wspaniałych lat. O samorządowym konkursie nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” w jego ćwierćwiecze. Warszawa 2018
„Po prostu Tak! Ogólnopolska gazeta młodzieżowego wolontariatu”
[kwartalnik]. 2001–2007
Doroczna kronika konkursu „Ośmiu Wspaniałych”. Od 1996 roku
Doroczna kronika konkursu „Być Polakiem”. Od 2010 roku
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ZAŁĄCZNIKI
Regulamin Klubów Ośmiu Młodzieżowego Wolontariatu
I. Postanowienia ogólne
Kluby Ośmiu Młodzieżowego Wolontariatu to program wychowawczy Fundacji „Świat na Tak”.
Kluby powołuje się dla młodzieży, która chce pomagać potrzebującym. Wychowawcze oddziaływanie Klubów Ośmiu młodzieżowego
wolontariatu ma na celu przygotowanie do odpowiedzialnego wejścia w dorosłe życie.
Kluby Ośmiu powołuje i nadzoruje Fundacja.
II. Prawa i obowiązki członków Klubu
Członkiem Klubu może być osoba, która respektuje zasady i działania Klubu.
W Klubie obowiązują zasady:
‒ osobistej pracy i zaangażowania na rzecz dobra;
‒ budowania cywilizacji miłości;
‒ zasada etyczna Kazimierza Lisieckiego: „wstyd za zło”.
Członkowie Klubu mogą podejmować pracę w wymiarze niekolidującym z obowiązkami szkolnymi i domowymi.
Podstawą relacji interpersonalnych między członkami Klubu jest
prawda, przyjaźń i życzliwość.
Wolontariusz Klubu Ośmiu propaguje życie bez uzależnień i wulgaryzmów.
Członkowie niepełnoletni muszą przedstawić zgodę rodziców (opiekunów) na działanie w Klubie.
Członek Klubu systematycznie wpisuje do Indeksu Wolontariusza wykonane prace oraz spostrzeżenia i opinie im towarzyszące. Dokonywać
wpisu może także osoba lub instytucja, na rzecz której pracuje.
Pracę wolontariusza ocenia społeczność Klubu wraz z Opiekunem
na zakończenie roku pracy.
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Wolontariusz Klubu Ośmiu, w zależności od zdobytych doświadczeń, może uzyskać tytuł wolontariusza instruktora lub wolontariusza koordynatora. Tytuły przyznaje Komisja w oparciu o odrębny
regulamin.
Wolontariusz ma prawo do udziału w szkoleniach i obozach szkoleniowych.
Wolontariusz ma prawo korzystać z programów, materiałów dydaktycznych, symboli i wszelkiej pomocy Fundacji.
III. Struktura Klubu
Klub może być powołany w szkole lub innej placówce. Klub powinien liczyć co najmniej osiem osób.
Warunkiem powołania Klubu jest podpisanie Regulaminu i porozumienia o współpracy między dyrektorem szkoły lub innej placówki
a Fundacją.
Klub zostaje zarejestrowany po złożeniu w Fundacji lub jej Oddziale
wypełnionej Karty Rejestracji wraz z załącznikami i zaakceptowaniu
przez Zarząd lub Pełnomocnika Fundacji. Po zarejestrowaniu Klubu
Pełnomocnik Fundacji przekazuje legitymacje członkom Klubu.
Klub ma prawo do używania logo Klubu Ośmiu – Młodzieżowego
Wolontariatu.
Pracą Klubu kieruje Opiekun. Opiekuna Klubu powołuje dyrektor
szkoły lub placówki w porozumieniu z Przedstawicielem Fundacji.
Opiekun zobowiązany jest do organizowania comiesięcznych spotkań formacyjno-wychowawczych z członkami Klubu zgodnie z programem spotkań przyjętych przez Ogólnopolską Kapitułę.
Opiekun zobowiązany jest do indywidualnej rozmowy i oceny pracy
każdego członka Klubu. Podstawą rozmowy jest analiza spostrzeżeń i opinii pracy wolontariusza.
Opiekun Klubu zobowiązany jest do corocznego składania sprawozdania do regionalnego przedstawiciela, a w razie jego braku – do Fundacji. Sprawozdanie musi zostać złożone najpóźniej do 15 czerwca.
Opiekun Klubu zobowiązany jest do przesłania do 30 września dokumentów aktualizujących działalność Klubu. Dokumenty te winny zawierać listę i deklaracje członków, karty rejestracyjne, roczny plan pracy.
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Na posiedzeniu Kapituły Regionalnej władze Klubu składają sprawozdanie z całorocznej pracy.
Raz na kwartał Opiekun Klubu przesyła do Fundacji materiały dokumentujące pracę Klubu, które zostaną umieszczone w Ogólnopolskiej Gazecie Wolontariatu „Po prostu… TAK”.
Bezpośrednią pracą Klubu kierują jego Gospodarze, to jest dziewczyna
i chłopak, uzgodnieni przez cały Klub. W przypadku braku konsensusu Gospodarzy wskazuje Opiekun. Funkcję tę obejmują na okres 1
roku. Sekretarza Klubu wybierają Gospodarze.
Gospodarze Klubu odpowiadają za: realizację planu pracy, organizację grup wsparcia (spotkania wszystkich członków Klubu w celu
dzielenia się doświadczeniami i pomysłami nie rzadziej niż wraz
w miesiącu), przyjmowanie sprawozdań. Na spotkania mogą być
zapraszani Członkowie Honorowi Klubu oraz psycholog i/lub pedagog, współpracujący z Klubem.
Kluby Ośmiu z danego województwa podlegają Regionalnej Kapitule powoływanej przez Pełnomocnika Regionalnego Fundacji. Jej celem jest wsparcie Klubów w zakresie: koordynacji działań, szkoleń,
pomocy metodycznej, prawnej i psychologicznej. W skład Regionalnej Kapituły wchodzą Opiekunowie i Gospodarze Klubów z danego
województwa oraz Pełnomocnik Fundacji pełniący funkcję Przewodniczącego.
Fundacja powołuje i odwołuje Pełnomocników Regionalnych.
Regionalny Pełnomocnik i upoważnieni przez niego Przedstawiciele Oddziału Fundacji przeprowadzają wizytację nie rzadziej niż raz
w roku.
Ogólnopolska Kapituła Klubów Ośmiu – Młodzieżowego Wolontariatu jest najwyższą władzą Klubów. Kapituła Ogólnopolska ustala: roczny plan pracy, typ i zakres szkoleń, a ponadto przyjmuje
sprawozdania z pracy oraz określa kierunki rozwoju i działań Klubów. W jej skład wchodzą Przewodniczący Regionalnych Kapituł
i po trzech Przedstawicieli z każdego województwa oraz Zarząd
Fundacji. Przewodniczącym Kapituły jest Prezes Fundacji.
W przypadku braku przedstawicielstw wojewódzkich w Kapitule
biorą udział Opiekunowie Klubów.
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W wypadku działalności niezgodnej z regulaminem Fundacja wnioskuje o zmianę Opiekuna lub rozwiązuje umowę o współpracy.
IV.Postanowienia końcowe
Wolontariusze obchodzą swoje święto 5 grudnia (Międzynarodowy Dzień Wolontariatu). Za wszelką pomoc oraz zasługi w zakresie
upowszechniania idei młodzieżowego wolontariatu Fundacja przyznaje tytuł Ambasadora Dobra.
Zarząd Fundacji nadaje tytuł Członka Honorowego osobie fizycznej
lub prawnej, za zasługi dla Fundacji, Klubów lub promocję idei wolontariatu.
Zarząd Fundacji jest upoważniony do zmian w Regulaminie na wniosek własny lub Regionalnych Kapituł.
Warszawa, 14.10.2006 r.

Jeśli chcesz, by w Twojej szkole powstał i działał Klub Ośmiu, zadzwoń lub napisz do nas!
tel. 22 629 35 75; e-mail: kluby@swiatnatak.pl; www.swiatnatak.pl

233
Poradnik dla Opiekunów Klubów Ośmiu Fundacji „Świat na Tak”

DEKLARACJA WSPÓŁPRACY MIĘDZY FUNDACJĄ
„ŚWIAT NA TAK” A SZKOŁĄ/PLACÓWKĄ
Deklaracja Współpracy
nr .......................................
między
Fundacją „Świat na Tak”
Al. J. Ch. Szucha 27
00-580 Warszawa
a
Szkołą
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
Dyrekcja wyraża zgodę na utworzenie i działanie na terenie szkoły
Klubu Ośmiu – Młodzieżowego Wolontariatu. Opiekunem Klubu zostaje
.............................................................................................................................................
Członkowie Klubu Ośmiu zobowiązują się do przestrzegania regulaminu Klubu. Klub w szkole może mieć swoją nazwę. Dyrekcja szkoły
umożliwi comiesięczne spotkania formacyjno-informacyjne wolontariuszom na terenie szkoły.
Fundacja zobowiązuje się do koordynacji działań Klubu, prowadzenia
szkoleń dla wolontariuszy, oraz pomocy merytorycznej w zakresie wolontariatu i doradztwa. Osobą odpowiedzialną za kontakt ze strony Fundacji jest
.............................................................................................................................................

........................................................................... ...........................................................................
Dyrekcja Szkoły
Fundacja „Świat na Tak”
...........................................................................
(miejscowość i data)
Jeśli chcesz, by w Twojej szkole powstał i działał Klub Ośmiu, zadzwoń lub napisz do nas!
tel. 22 629 35 75; e-mail: kluby@swiatnatak.pl; www.swiatnatak.pl

234
WIEM, JAK POMAGAĆ
*Dokument pozostaje w dyspozycji opiekuna klubu

KOD KLUBU*

___ /____

NUMER IDENTYFIKACYJNY*

____

DEKLARACJA WOLONTARIUSZA

ZGŁASZAM SWOJE CZŁONKOWSTWO W KLUBIE OŚMIU W

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

IMIĘ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

NAZWISKO

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

DATA URODZENIA _ _ / _ _ / _ _ _ _

MIEJSCE

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ADRES ZAMIESZKANIA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
KOD POCZTOWY

_ _-_ _ _

TEL. KONTAKTOWY _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

MIEJSCOWOŚĆ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
E – MAIL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zobowiązuję się do przestrzegania zasad panujących w Klubie:

zasada osobistej pracy i zaangażowania na rzecz dobra,

zasada etyczna Kazimierza Lisieckiego „wstyd za zło”

budowanie cywilizacji miłości

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby na potrzeby pracy w „Klubie Ośmiu” Młodzieżowego zgodnie z ustawą z dnia 10
maja 2018r . o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz.1000)
_ _ _ _ _ _ _ _
data

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
podpis
członka Klubu Ośmiu

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
podpis
gospodarza Klubu Ośmiu

ZGODA RODZICÓW
(w przypadku braku pełnoletniości Klubowicza)
Wyrażam zgodę, aby moje dziecko _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
brało udział w pracach Klubu Ośmiu przy _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
przychodziło na spotkania wolontariatu i uczestniczyło w akcjach organizowanych przez Klub oraz Fundację „Świat na Tak”
Jeśli chcesz, by w Twojej szkole powstał i działał Klub Ośmiu, zadzwoń lub napisz do nas!
tel. 22 629 35 75; e-mail: kluby@swiatnatak.pl; www.swiatnatak.pl
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nr

.........................................

* wypełnia pracownik Fundacji

Aktualizacja Klubu Ośmiu
Data założenia: . . . . . . . . . . . .
Instytucja przy której działa Klub (adres korespondencyjny):
(nazwa)
(miasto)

(kod)

(e-mail)

(ulica)

(nr)

(nr kierunkowy/ tel.)

(fax)

(strona www)

Opiekun – osoba koordynująca:
(imię)

(nazwisko)

(imię)

(nazwisko)

(imię)

(nazwisko)

Członkowie Klubu (uczniowie) :
ilość_osób

(e-mail)

(nr)

klasa
do IV
V – VII
VIII i powyżej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby Fundacji „Świat na Tak Wyrażam oraz pracy w
„Klubie Ośmiu” Młodzieżowego zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r . o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz.1000).

Podpis Opiekuna
…………………
Wpłynęło dnia ......../........./................
Załącznik:
- roczny program pracy

Jeśli chcesz, by w Twojej szkole powstał i działał Klub Ośmiu, zadzwoń lub napisz do nas!
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INFORMACJA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ
FUNDACJĘ „ŚWIAT NA TAK”:
Szanowni Państwo, od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (popularnie
zwane RODO). Zmiany mają na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii
Europejskiej. W związku z tym, przedstawiamy najważniejsze informacje związane z wprowadzeniem nowej
regulacji prawnej.
KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?
Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO):
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja „Świat na Tak” z siedzibą w Warszawie przy Al.
J. Ch. Szucha 27.
W JAKIM CELU FUNDACJA „ŚWIAT NA TAK” PRZETWARZA DANE OSOBOWE?
Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych jest uwarunkowana zależnościami pomiędzy
Panią/Panem, a Fundacją „Świat na Tak” tj.:
zawarcie umowy
realizacja umowy
świadczenie usług pomocowych
zapewnienie komunikacji
obsługa programów realizowanych przez Fundację „Świat na Tak”
w celach analitycznych i statystycznych
w celu zarejestrowania zgłoszenia rejestracji „Klubu Ośmiu”.
w celu zgłoszenia uczestnika do konkursów i wydarzeń organizowanych przez Fundację „Świat na Tak”.

Zapoznałem/zapoznałam się z informacją:
Podpis Opiekuna
…………………
Wpłynęło dnia ......../........./................
Jeśli chcesz, by w Twojej szkole powstał i działał Klub Ośmiu, zadzwoń lub napisz do nas!
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KLUBY OŚMIU – MŁODZIEŻOWEGO WOLONTARIATU
FUNDACJI „ŚWIAT NA TAK” W POLSCE
Lp.

aktualizacja

Szkoła

Kontakt

Opiekun

Miasto

Województwo

1

Szkoła Podstawowa
nr 44
im. St. Moniuszki

85 661 46 05

Anna Małgorzata
Samborska
Barbara Bożena
Brzozowska

Białystok

podlaskie

2018

2

Gimnazjum nr 2

62 782 28 87

Lidia Kasendra

Kępno

wielkopolskie

2016

3

Publiczne Gimnazjum
nr 2

77 404 94 30 Małgorzata Strożek

Strzelce
Opolskie

opolskie

2016

4

MDK „Dom Harcerza”

12 637 59 35

Wojciech Hausner

Kraków

małopolskie

2016

5

Zespół Szkół
Zawodowych
im. E. Orzeszkowej

85 711 25 08

Izabela Garkowska

Sokółka

podlaskie

2016

6

Urząd Miasta
w Białogardzie

94 312 27 28

Małgorzata Zimmer

Białogard

zachodniopomorskie

2016

7

I Liceum
Ogólnokształcące
im.Lotników Polskich

34 358 38 06

Grażyna Chałupka

Olesno

opolskie

2016

8

I Liceum
Ogólnokształcące

16 676 95 70

Agnieszka Organ

Przemyśl

podkarpackie

2016

9

Gimnazjum
w Suchowoli

85 712 53 03

Jolanta Wirkowska

Suchowola

podlaskie

2016

10

Zespól Szkół
w Praszce

34 359 10 40

Dorota Pałyga

Praszka

opolskie

2016

11

Zespól Szkół
im. J. Korczaka

77 436 27 84

Sabina Wencel

Prudnik

opolskie

2016

12

Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych

12 272 04 24

Wiesława Zając

Myślenice

małopolskie

2016

13

Zespół Szkół
Techniczno
- Ekonomicznych
im. M.Reja
w Myślenicach

12 372 00 40

Marcjanna Fijał

Myślenice

małopolskie

2016

14

Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
nr 1

34 359 11 96

Marlena Nowicka
Dorota Pałyga
Aneta Gigiel
Jacek Wiśniewski

Praszka

opolskie

2016

15

ZS Ogólnokształcących
61 847 25 02
nr 10

Magdalena Świgoń

Poznań

wielkopolskie

2016

16

VIII Liceum
Ogólnokształcące
im. A.Mickiewicza

61 866 10 37

Dorota Koźlik

Poznań

wielkopolskie

2017

17

Zespół Szkół
Ogólnokształcących
nr 1

61 846 49 20

Hanna Synowiec Rudawska
Edwina Pittner

Poznań

wielkopolskie

2016

18

Zespół Szkół
Elektrycznych nr 2

61 861 67 00

Małgorzata KaliszewskaKubacka

Poznań

wielkopolskie

2016
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aktualizacja

Lp.

Szkoła

Kontakt

Opiekun

Miasto

Województwo

19

I Liceum
Ogólnokształcące

77 416 26 35

Renata Kostecka

Brzeg

opolskie

2016

opolskie

2016

20

Publiczne Gimnazjum

34 359 42 19

Małgorzata Jencior

Gorzów
Śląski

21

Zespól Szkół

34 359 42 16

Anna Mularczyk

Gorzów
Śląski

opolskie

2016

22

Zespół Szkół
Ogólnokształcących

12 274 00 70

Katarzyna Sosin

Myślenice

małopolskie

2016

23

Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 4
im Janusza Korczaka

77 404 92 10

Małgorzata Piechaczek
Grażyna Ziaja

Strzelce
Opolskie

opolskie

2016

24

Gimnazjum
im. H.Sienkiewicza
w Krzczonowie

12 274 70 10

Dorota Gracz

Krzczonów

małopolskie

2016

25

Zespół Szkół
im. S. Staszica

24 277 10 49

Eliza Bałdyga
Kamila Krakowska
Marzena Sosińska

Gąbin

mazowieckie

2016

26

Gimnazjum nr 2

22 723 78 22

Urszula Zaorska

Piastów

mazowieckie

2016

mazowieckie

2016

27

Zespól Szkół nr 1

22 756 41 58

Monika Czarska

Konstancin-Jeziorna

28

Zespół Szkół
Politechnicznych
„ENERGETYK”
(ZS nr 8)

74 842 21 91

Krystyna Świątek Skubisz

Wałbrzych

dolnośląskie

2016

29

Zespół Szkół nr 7

74 842 36 07

Katarzyna Kubiak

Wałbrzych

dolnośląskie

2016

30

Zespół szkół nr 2

74 842 35 92

Krystyna Obst

Wałbrzych

dolnośląskie

2016

31

Zespół Szkół nr 1
im. J. Padereewskiego

74 842 36 83

Małgorzata Simm

Wałbrzych

dolnośląskie

2016

32

Publiczne Gimnazjum
nr 6

74 664 48 60

Natalia Bachlińska Kułakowska

Wałbrzych

dolnośląskie

2016

33

Publiczne Gimnazjum
nr 5

74 848 19 19

Julita Górecka

Wałbrzych

dolnośląskie

2016

34

Publiczne Gimnazjum
nr 3

74 843 21 86

Edyta Radomska

Wałbrzych

dolnośląskie

2016

35

Publiczne Gimnazjum
nr 9 z Odziałami
Integracyjnymi

14 676 45 15

Iwona Warzyniak

Wałbrzych

dolnośląskie

2016

36

I Liceum
Ogólnokształcące

77 410 13 77

Agnieszka Zapał - Róg

Dębica

podkarpackie

2016

37

Gimnazjum nr 2

46 862 24 49

Elżbieta Wodziana

Namysłów

opolskei

2016

38

Szkoła Podstawowa
nr 1

14 670 38 07

Małgorzata Adamczyk

Sochaczew

mazowieckie

2016

39

Zespół Szkół
Ekonomicznych

22 783 60 90

Beata Gordon

Dębica

podkarpackie

2016

40

Zespół Szkół
w Halinowie

65 512 04 90

Hnna Kulesza

Halinów

mazowieckie

2016

41

Zespół Szkół Nr 1

77 436 20 95

Honorata Fryder Michalczyk

Kościan

wielkopolskie

2016
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42

Powiatowy Klub
Ośmiu przy Zespole
Szkół Rolniczych
w Prudniku

74 843 21 86

Marzanna Zawadzka Ciępka

Prudnik

opolskie

2016

43

Gminny Zespół Szkół
Nr 2

74 847 78 04

Dorota Skorupa
Katarzyna
Wojciechowska

Wałbrzych

dolnośląskie

2016

44

Publiczne Gimnazjum
nr 7

74 664 94 99

Małgorzata Smęda

Wałbrzych

dolnośląskie

2016

45

Zespół Szkół
Ogólnokształcących
Mistrzostwa
Sportowego

85 741 61 75

Elżbieta Rogowska

Białystok

podlaskie

2016

46

Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr 3

74 847 78 15

Maria Kiedrowska

Wałbrzych

dolnośląskie

2016

47

Zespół Szkolno Przedszkolny
w Okuniewie

22 783 71 24

Aldona Gniado

Okuniew

mazowieckie

2016

48

III Liceum
Ogólnokształcące

87 566 66 07

Bożenna Winckiewicz

Suwałki

podlaskie

2016

49

Publiczne Gimnazjum
nr 1 im. Noblistów
Polskich

74 846 33 09

Iwona Sałamaj

Wałbrzych

dolnośląskie

2016

50

Publiczne Gimnazjum
nr 5 im. Aleksandra
Kamińskiego

77 454 21 35

Barbara Chyłka

Opole

opolskie

2016

51

Szkoła Podstawowa
nr 10

63 242 72 14

Konin

wielkopolskie

2016

52

Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 28
im. Jana Pawła II

74 842 36 92

Wałbrzych

dolnośląskie

2016

53

Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 2

74 847 09 89

L. Brożyna

Wałbrzych

dolnośląskie

2016

54

Zespół Szkół
w Jakubowie
Gimnazjum
im. Orła Białego

25 757 95 44

Małgorzata Czerwińska

Jakubów

mazowieckie

2016

55

Zespół Szkół
w Biskupcu Liceum
Ogólnokształcące

89 715 21 89

Biskupiec

warmińsko-mazurskie

2016

56

Urząd Miasta Wydział
Oświaty i Kultury
Fizycznej

46 855 36 09

Anna Ciećwierz

Żyrardów

mazowieckie

2016

57

Zespół Szkół
Integracyjnych
Publiczna Szkoła
Podstawowa
Integracyjna nr 26
im. Komisji Edukacji
Narodowej
w Wałbrzychu

74 843 21 80

Joanna Madejczyk,
Marzena Hrycek

Wałbrzych

dolnośląskie

2016

Mirosława Ludwiczuk
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58

III Liceum
Ogólnokształcące
im. Mikołaja Kopernika

74 842 42 63

Dorota Lipińska

Wałbrzych

dolnośląskie

59

Zespół Szkół nr 5
im. Jana Pawła II

32 473 25 52

Małgorzata Kunaszyk

Jastrzębie

60

Publiczna Szkoła
Podstawowa im. Jana
Pawła II w Tułowicach

77 460 01 33

Katarzyna Sinicka
Joanna DąbrowskaDrzewiecka

Tułowice

opolskie

2017

61

Zespół Szkół
77 418 11 04
Licealno-Technicznych

Katarzyna Kokot-Dajczak

Kluczbork

opolskie

2016

62

Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 37
im. Stanisława Staszica

74 666 34 25

Karolina Dębowska

Wałbrzych

dolnośląskie

2016

63

Szkołą Podstawowa
nr 2

22 781 60 66

Katarzyna Węgrzynek

Ząbki

mazowieckie

2016

64

Szkoła Podstawowa
w Chobocie

22 783 60 24

Magdalena Bieńkowska

Halinów

mazowieckie

2016

65

Gimnazjum nr 12

58 341 28 20

Teresa Styś

Gdańsk

pomorskie

2016

66

Gimnazjum
im. Jana Pawła II

85 710 10 07

Barbara Święcicka Anna
Januszko

podlaskie

2016

67

Prywatne Gimnazjum
nr 6

85 654 68 38

Marta Stasiewicz - Pyłko

Białystok

podlaskie

2016

Sochaczew

mazowieckie

2016

Tarnobrzeg

podkarpackie

2016

2016
2016

68

Gimnazjum nr 2

46 862 81 01

Joanna Adamiak
Małgorzata Szulejewska

69

Liceum
Ogólnokształcące
im. Mikołaja Kopernika

15 822 16 04

Ewa Wnuk

70

Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 23

74 842 44 00 Joanna Pośnik

Wałbrzych

pomorskie

2016

71

Zespół Szkół
Ogólnokształcących
im. A. Mickiewicza

77 418 12 70

Mariola Sitnik

Kluczbork

opolskie

2016

72

Gimnazjum nr 1
z Oddziałami
Integracyjnymi

61 297 02 73

Renata Dobra-Tarasiewicz

Oborniki

wielkopolskie

2016

73

Publiczne Gimnazjum
im.Św. Franciszka
z Asyżu

77 461 53 71

Katarzyna Kapłan

Leśnica

opolskie

2016

74

Szkoła Podstawowa
nr 4 im.
Św. Jadwigi Królowej
w Myślenicach

12 373 14 00

Magdalena Jaśkowiec

Myślenice

małopolskie

2016

75

Publiczne Gimnazjum

23 671 60 19

Agnieszka Kwiatkowska

GołyminOśrodek

mazowieckie

2016

76

Zespół szkolno Przedszkolny
w Wałbrzych

74 842 43 68

Iwona Kurowska
Wałbrzych
Grażyna Broniek - Pelister

dolnośląskie

2016

77

Gimnazjum TAK
im. Ireny Sendlerowej

77 453 95 30

Beata Tabisz-Przybyła

opolskie

2016

Opole
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78

Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 21
im. Olimpijczyków
Polskich

74 664 88 44

Marzena Piątkowska
Joanna Jarosz
HelenaKwiatkowska
-Wiak

Wałbrzych

dolnośląskie

2016

79

Zespół Szkół nr 4

74 664 88 80

Marta Mikołajczyk

Wałbrzych

dolnośląskie

2016

80

Liceum
Ogólnokształcące
im. Stefana
Żeromskiego

46 855 31 22

Magdalena Bylica Pawlak

Żyrardów

mazowieckie

2016

81

Przedszkole
Samorządowe nr 14

74 640 11 78

Monika Ferenc

Wałbrzych

dolnośląskie

2016

82

Integracyjne
Przedszkole
Samorządowe nr 17

74 665 64 60

Wałbrzych

dolnośląskie

2016

83

Zespół Szkół
im. Jana Pawła II

15 867 12 01

Joanna Jur

Osiek

świętokrzyskie

2016

84

Zespół Szkół
Zawodowych
i Ogólnokształcących

89 757 26 70

Ewa Regimowicz - Róg

Morąg

warmińsko-mazurskie

2016

85

Zespół Szkół
Zawodowych
im. Sandora Petöfi

89 646 37 53

Alicja Sposób Agnieszka
Kołodziejska Agnieszka
Odolińska

Ostróda

warmińsko-mazurskie

2016

86

Zespół Szkół
Zawodowych
im. S. Staszica

89 646 52 78

Krzysztof Świątek

Ostróda

warmińsko-mazurskie

2016

87

Publiczne Gimnazjum

14 672 14 27

Katarzyna Idzior

Parkosz

podkarpackie

2016

88

Miejskie Gimnazjum
w Zielonce

22 771 05 20

Grażyna Bińkowska

Zielonka

mazowieckie

2016

89

Zespół Szkół
Ogólnokształcących
im. Króla Jana III
Sobieskiego

22 774 40 31

Ewa Konarzewska

Legionowo

mazowieckie

2016

90

Centrum Kształcenia
Zawodowego
i Ustawicznego Nr 2
w Gdańsku

58 301 10 20

Agata Przybysz

Gdańsk

pomorskie

2016

91

Zespół Szkół
Miejskich nr 1

25 758 91 80

Barbara Młot

Mińsk Mazowiecki

mazowieckie

2016

92

Zespół Szkół
Publicznych nr 1

46 855 41 65

Małgorzata Maciejak

Żyrardów

mazwoieckie

2016

93

Zespół Szkół nr 9

54 236 31 57

Barbara Miller

Włocławek

kujawsko-pomorskie

2016

Kościan

wielkopolskie

2016

94

Zespół Szkół nr 1

65 512 04 90

Honorata FryderMichalczyk

95

Gimnazjum nr 1
im. Polskich Noblistów
w Ostródzie

89 646 78 11

Anna Płotek

Ostróda

warmińsko-mazurskie

2016

96

Zespół Szkół
Rolniczych im.
Wincentego Witosa

89 646 72 26

Urszula MachyńskaKarwicz

Ostróda

warmińsko-mazurskie

2016
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97

Zespół Szkół
z Oddziałami
Integracyjnymi
w Kruszynie

54 252 84 16

Anna Dybalska - Grenc

Kruszyn

kujawsko-pomorskie

2016

98

Szkoła Podstawowa
nr 23 im. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego

54 234 34 99

Emilia Gąsiorek

Włocławek

kujawsko-pomorskie

2016

99

Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
im. I. Paderewskiego

22 783 14 59

Danuta Pokojska

Sulejówek

mazowieckie

2016

100

Szkoła Podstawowa
nr 9 im. Marii
Skłodowskiej-Curie

22 758 67 48

Iwona Kałęcka

Pruszków

mazowieckie

2016

101

Zespół Szkół
Ekonomicznych
im. Jana Pawła II

15 864 31 18

Staszów

świętokrzyskie

2016

102

Specjalny
Ośrodek SzkolnoWychowawczy

77 418 23 89

Kluczbork

opolskie

2016

103

Szkoła Podstawowa
nr 3 im. Marii
Zimińskiej Sygietyńskiej
w Pruszkowie

22 728 08 83

Pruszków

mazowieckie

2017

104

Gimnazjum nr 6

68 452 85 00

Grzegorz KlimekŻołnowski
Małgorzata Nawkręt

Zielona Góra

lubuskie

2016

105

Gimnazjum nr 1
im. Janusza Korczaka

22 759 90 39

Iwona Kałęcka Monika
Podkowińska

Pruszków

mazowieckie

2016

106

Zespół Szkół
Gimnazjum

94 346 19 86

Lidia Wiśniewska

Mielno

zachodniopomorskie

2016

107

Zespół Szkół
Akademickich

68 327 13 26

Sylwia Błażejczak

Zielona Góra

lubuskie

2016

108

Powiatowe
Gimnazjum

33 845 37 30

Aneta Drabczyk
Magdalen Nycz - Bieg

Kęty

małopolskie

2016

109

Zespół Szkół nr 7

94 345 27 72

Bogumiła Kujawa
Patrycja Ryś

Koszalin

zachodniopomorskie

2016

110

Szkoła Podstawowa
nr 18 im. Arkady
Fiedlera

68 455 77 77

Dorota Lorczak

Zielona Góra

lubelskie

2016

111

ZS nr 3
im. A. Kocjana

32 643 06 92

Wiesława Syguła

Olkusz

malopolskie

2016

112

Zespół Szkół
w Czarnowąsach

77 469 11 78

Iwona Lekner

Czarnowąsy

opolskie

2016

113

Szkoła Podstawowa
im. K.I. Gałczyńskiego
w Lipowie

89 647 10 32

Aneta Korwiel

Lipowo

warmińsko mazurskie

2005

114

Przedszkole
Samorządowe nr 4

74 842 51 53

Teresa Kornas

Wałbrzych

dolnośląskie

2016

Sylwia Kanicka

Urszula Teresiak
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115

Publiczny Zespół
Szkół Integracyjnych

74 666 96 35

Aneta Kąsiel

Wałbrzych

dolnośląskie

2016

116

Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr 2

74 842 42 53

Magdalena Kois

Wałbrzych

dolnośląskie

2016

117

IV Liceum
Ogólnokształcące
im. Stanisława Staszica

83 341 67 81

Anna Wojtiuk

Biała Podlaska

lubelskie

2016

118

Szkoła Podstawowa
nr 45

32 386 76 36

Irena Poloczek - Franz

Bytom

śląskie

2016

119

Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
w Witkowie

61 477 81 35

Joanna Czekała, Justyna
Nowakowska

Witkowo

wielkopolskie

2016

120

Szkoła Podstawowa
nr 1

24 235 22 67

Dorota Stępniak

Gostynin

mazowieckie

2016

121

Gimnazjum nr 18
w Częstochowie

34 366 33 33

Agnieszka Szczepaniak

Częstochowa

śląskie

2016

122

Zespół Szkół
Zawodowych
Specjalnych

74 842 25 80

Olga Tatuśko

Wałbrzych

dolnośląskie

2016

123

Zespół Szkół nr 2
im.T. Rejtana

17 748 29 40

Aneta Zabawa
Dorota Bednarska-Cyc

Rzeszów

podkarpackie

2016

124

Zespół Szkół
w Zegrzu Szkoła
Podstawowa
im. Wojska Polskiego

22 765 40 80

Małgorzata
Konstantynowicz

Zegrze

mazowieckie

2016

125

Zespół Szkół
Ogólnokształcących Integracyjnych

12 654 49 49

Damian Maj
Mariola Maj

Kraków

małopolskie

2016

126

Szkoła Podstawowa
nr 6
im. H. Sienkiewicza

22 758 79 44

Ewa Niedzwiedzka

Pruszków

mazowieckie

2017

127

Publiczne Gimnazjum
nr 18
im. Króla S. Batorego

85 661 65 80

Marta Twarowska

Białystok

podlaskie

2016

128

Szkoła Podstawowa
nr 1
im. B. Chrobrego

91 382 08 41

Dorota Forell

Kamień
Pomorski

zachodniopomorskie

2016

129

Gminny Ośrodek
Kultury
w Werbkowicach

84 657 20 32

Agnieszka Pawlos

Werbkowice

lubelskie

2016

130

Szkoła Podstawowa
nr 16 im. T. Kościuszki
w Białymstoku

856 531 779

Marzena Dęby

Białystok

podlasie

2016

131

Zespół Szkół nr 4
w Białymstoku Publiczne Gimnazjum
Nr 31

85 741 93 52

Białystok

podlaskie

2016

Zespół Szkół
Ekonomicznych im.
Bł. Ks. Romana Sitki

17 773 15 80

Mielec

podkarpackie

2016

132

Kowalewska Elżbieta
Kubajewska Anna
Alicja Kamieniecka
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133

Bursa Szkolna nr 2

55 625 65 60

134

Prywatne Gimnazjum
Językowe „Parnas”
Liceum Olimp

71 359 46 63

135

Szkoła Podstawowa
nr 4 im. Jana Pawła II

Opiekun

aktualizacja

Miasto

Województwo

Elbląg

warmińsko mazurskie

2016

Beata Skuza

Wrocław

dolnośląskie

2016

22 758 68 07

Izabela Żywiecka

Pruszków

mazowieckie

2017

Wrocław

dolnośląskie

2016

136

Zespół Szkół
Gastronomicznych

71 336 10 05
71 336 18 61

Wiesława Barcicka
Irena Beker
Teresa Szewczak

137

Szkoła Podstawowa
nr 2 im Kornela
Makuszyńskiego

22 758 79 74

Małgorzata Czapska

Pruszków

mazowieckie

2017

138

Publiczne Gimnazjum
im. Noblistów
Polskich

91 382 21 86

Kamila Podgórska

Kamień
Pomorski

zachodniopomorskie

2016

139

Gimnazjum
im. Adama Mickiewicza

61 295 60 92

Małgorzata Duda

Kaźmierz

wielkopolskie

2016

140

Zespół Szkół nr 1
we Wrocławiu

71 355 08 74

Anna Kietlińska - Wróbel

Wrocław

dolnośląskie

2016

141

Zespół Szkół
68 341 02 18
im. Emilii Szczanieckiej

Krystyna Piątek

Szczaniec

lubuskie

2016

142

Szkoła Podstawowa
nr 3 w Tarnobrzegu

15 823 35 11

Agnieszka Leśniak Błasiak

Tarnobrzeg

podkarpackie

2017

143

INTERNAT Zespołu
Szkół Handlowo Ekonomicznych
w Białymstoku

85 742 42 35

Alina Palczewska

Białystok

podlaskie

2016

144

Liceum
Ogólnokształcące im.
Jana Bażyńskiego

89 646 41 51

Marek Welenc

Ostróda

warmińsko-mazurskie

2017

145

Zespół Szkół
Rolniczych nr 1 im.
Tadeusza Kościuszki

77 410 04 32

Jolanta Bury
Dorota Bodzioch

Opole

opolskie

2016

146

Zespół Szkół
Elektrycznych
im. prof. Janusza
Groszkowskiego

85 651 21 74

Wojtkowska Marlena

Białystok

podlaskie

2016

147

Szkoła Podstawowa
nr 71

71 343 09 29

Dorota Furca

Wrocław

dolnośląskie

2016

148

Gimnazjum im. prof.
Władysława Nehringa
w Kłecku

61 427 01 03

Natalia Maciuszek

Kłecko

wielkopolskie

2016

149

Zespół Szkół nr 4
im. ppłk Romualda
Sulińskiego

46 833 10 20

Emilia Wysocka

Skierniewice

mazowieckie

2016
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150

Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
nr 2 im. Tadeusza
Kościuszki w Stalowej
woli

15 842 06 40

Anna Kielar

Stalowa
Wola

podkarpackie

2016

151

Szkoła Podstawowa
w Pietrzwałdzie

89 647 13 26

Grażyna Wiczkowska

Pietrzwałdzie

Warmińsko-mazurskie

2017

152

Zespół Szkół
z Oddziałami
Integracyjnymi
w Mrzeżynie

91 386 62 73

Mariola Kamińska

Mrzeżyno

zachodniopomorskie

2016

153

Przedszkole
Samorządowe nr 77
w Białymstoku

85 661 38 55

Ewelina Ostrowska

Białystok

podlaskie

2016

154

Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 7
w Strzelcach Opolskich

77 462 11 60

Małgorzata Trembecka

Strzelce
Opolskie

opolskie

2017

155

Zespół Przedszkolno 89 647 63 91
Szkolny w Tyrowie

Marta Jasińska

Tyrowo

warmińsko mazurskie

2017

156

Szkoła Podstawowa
w Idzbarku

896 420 151

Elżbieta Orlikowska

Ostróda

warmińsko mazurskie

2017

157

Zespół SzkolnoPrzedszkolny
w Łączniku

77 437 12 92

Katarzyna Litwin

Łącznik

opolskie

2017

158

Szkołą Podstawowa
w Lubrzy

774 376 207

Dorota Panek

Lubrza

opolskie

2017

159

Szkoła Podstawowa
nr 1 im. Bohaterów
Westerplatte
w Kępnie

627 822 045

Artur Szumacher
Edyta Szczerbuk
Ilona Pelc

Kępno

wielkopolskie

2017

160

Szkoła Podstawowa
w Szyldaku

89 647 66 86

Monika Foutynowska

Szyldak

warmińsko-mazurskie

2017

161

Zespół SzkolnoPrzedszkolny
w Moszczance

77 436 64 23

Bożena Sajewicz

Moszczanka

opolskie

2017

162

Szkoła Podstawowa
nr 8 im.
Wł. Broniewskiego
w Pruszkowie

22 758 68 93

Krystyna Chałatkiewicz

Pruszków

mazowieckie

2017

163

Szkoła Podstawowa
w Brzydowie

89 647 65 13

Edyta Kusiak

Ostróda

warmińsko-mazurskie

2018

164

Zespół Szkół
im. Mikołaja Kopernika
w Samborowie

89 647 60 23

Agnieszka Kowal
Katarzyna Mikołajczyk

Ostróda

warmińsko mazurskie

2018

165

Szkoła Podstawowa
nr 2 im. Gustawa
89 646 24 68
Gizewicza w Ostródzie

Paweł Oliwa

Ostróda

warmińskomazurskie

2018

166

Szkoła Podstawowa
w Durągu

Durąg

warmińsko mazurskie

2018

89 647 67 21

Elwira Kowalska

Jeśli chcesz, by w Twojej szkole powstał i działał Klub Ośmiu, zadzwoń lub napisz do nas!
tel. 22 629 35 75; e-mail: kluby@swiatnatak.pl; www.swiatnatak.pl

246
WIEM, JAK POMAGAĆ

Lp.

Szkoła

Kontakt

167

Szkoła Podstawowa
w Zwierzewie

89 641 00 23

168

Szkołą Podstawowa
Fundacji „Clever”

169

Opiekun

aktualizacja

Miasto

Województwo

Elwira Kowalska

Zwierzewo

warmińsko mazurskie

2018

74 842 58 26

Dorota Wałęga

Wałbrzych

dolnośląskie

2018

Szkoła Podstawowa
nr 6 im. Ludwika
Waryńskiego
w Słupsku

59 842 46 66

Anna Sawicka

Słupsk

pomorskie

2018

170

Szkoła Podstawowa
im. ks. Zdzisława
Peszkowskiego
w Krążkowach

62 782 26 82

Anna Ciesielska
Jadwiga Wiśniewska

Krążkowy

wielkopolskie

2018

171

Fundacja na rzecz
dzieci i młodzieży
„Na krańcu świata”

509 509 346

Marzena Jagielska

Kąty Wrocławskie

dolnośląskie

2018
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KLUBY OŚMIU – MŁODZIEŻOWEGO WOLONTARIATU
FUNDACJI „ŚWIAT NA TAK” W WARSZAWIEY
L.p.

Dzielnica

Aktualizacja

1.

Małgorzata Kamińska
LXVIII Liceum Ogólnokształcące
22 646 52 76 Agnieszka Pietruszka
im. T. Chałubińskiego
Agata Kulpa - Kulpińska

Mokotów

2018

2.

Zespól Szkól im. M. Konarskiego

Wola

2018

3.

Szkoła

Telefon

Opiekun

22 838 60 61

Agnieszka Wereszczak

Śródmieście

2018

Wawer

2018

Śródmieście

2018

Zespól Szkół nr 23

22 621 28 84

Agnieszka Michałowska
Małgorzata Strycharz

4.

Szkoła Podstawowa nr 128

22 671 93 87

Justyna Grzegrzółka

5.

Technikum KinematograficznoKomputerowe
im. K. Kieślowskiego

22 825 02 52 Emilia Stokowska

6.

XXXVII Liceum Ogólnokształcące
im. J. Dąbrowskiego

22 827 95 77

Renata Tula
Agnieszka Ignatowicz

Śródmieście

2018

7.

LXIII Liceum Ogólnokształcące
im. L. Kossutha

22 643 10 77

Dorota Maćkowiak

Ursynów

2018

8.

Szkoła Podstawowa nr 364
im. K. Markiewicz w Warszawie

22 638 24 55

Magdalena Krakowiak
Anna Szumel

Bemowo

2018

9.

Szkoła Podstawowa nr 383
im. Ks. St. Kard. Wyszyńskiego
w Warszawie

22 667 09
32

Małgorzata Kołodziejczyk
Aleksandra Błaszczyk

Ursus

2018

10.

Szkoła Podstawowa nr 48
im. A. Próchnika

22 629 25 15

Joanna Tokarzewska
Wioletta Szulik

Śródmieści

2018

11.

XLVII Liceum Ogólnokształcące
im. S. Wyspiańskiego

22 810 22 01

Sylwia Michalczyk

Praga Południe

2018

12.

Gimnazjum nr 2 im. Kawalerów
Orderu Wojennego Virtuti
Militari

22 849 96 43

Praga Południe

2016

Zespól Szkół nr 21

22 617 33 74

Ewa Baryła

Praga Południe

2018

14.

Szkoła Podstawowa nr 257

22 811 24 40

Paulina Strzemińska

Białołęka

2018

15.

Gimnazjum nr 102 w Zespole
Szkół nr 116

22 812 72 82

Danuta Sadowska

Wawer

2018

16.

Szkoła Podstawowa nr 88
im. G. Narutowicza

22 846 09 32 Róża Stawierej

Włochy

2018

17.

Szkoła Podstawowa nr 41
z Oddziałami Integracyjnymi
im. S. Staszica

22 827 87 28

Magdalena Lipiec Joanna
Klepacka

Śródmieście

2018

18.

LXXV Liceum Ogólnokształcące
im. Jana III Sobieskiego

22 841 49 45

Anna Lubańska

Śródmieście

2018

19.

Biblioteka Publiczna im. W.J.
Grabskiego w Dzielnicy Ursus
m.st. Warszawy

22 822 43 00

Olga Głowacka

Ursus

2018

20.

Gimnazjum nr 112 im. Króla Jana
III Sobieskiego

22 863 77 87

Iwona Jankiewicz

Włochy

2018

21.

XL Liceum Ogólnokształcące
im. S. Żeromskiego

22 620 99 68 Agnieszka Motylewska

Wola

2018

13.
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22.

XLV Liceum Ogólnokształcące
im. R. Traugutta

22 838 35 32

Elżbieta Kunowska

Wola

2018

23.

Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Integracyjnymi
nr 342 im. Jana Marcina Szancera

Małgorzata Paster
22 676 53 80 Barbara Gordat
Anna Więckowska

Białołęka

2018

24.

Szkoła Podstawowa nr 350

22 664-61 94 Małgorzata Tupalska

Bemowo

2018

25.

Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Integracyjnymi
nr 189 im. Marszałka
J. Piłsudskiego

22 611 95 66

Magdalena DudrewiczWalczak

Rembertów

2018

26.

Prywatne Liceum
Ogólnokształcące i Gimnazjum
Sióstr Nazaretanek

22 841 38 54

s. Barbara Zaguła

Mokotów

2018

27.

Zespół Szkół nr 53
im. S. Sempołowskiej

22 663 68 94 Ewa Wrzesień

Żoliborz

2018

28.

CLV LO z Oddziałami
Dwujęzycznymi

22 620 49 31

Ewa Juda

Mokotów

2018

29.

XXX Liceum Ogólnokształcące
im. J. Śniadeckiego

22 838 50 82

Jeleszuk Anna

Wola

2018

30.

Szkoła Podstawowa Nr 366
im. Jana Pawła II

22 676 53 67

Anna Lipska
Magdalena Ostrowska

Białołęka

2018

31.

Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Integracyjnymi
nr 318 im. H. Ch. Andersena

22 641 52 38

Małgorzata Cieślańska
Monika Czajka

Ursynów

2018

32.

XXIII Liceum Ogólnokształcące
im. M. Skłodowskiej-Curie

22 610 63 61

Mariola Bujak

Praga Południe

2018

33.

Szkoła Podstawowa 387
im. Szarych Szeregów

22 632 23 17

Monika Karolkiewicz

Wola

2018

34.

Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Integracyjnymi
nr 2 im. Jana Pawła II

22 667 46 54

Irena Jarzębak
Irena Drągowska

Ursus

2018

35.

Szkoła Podstawowa nr 96
im. I. Kosmowskiej

22 644 85 87

s. Loretta Wnuk

Ursynów

2018

36.

Zespół Szkół im. Bohaterów
Narwiku

22 846 09 42

Włochy

2016

37.

Szkoła Podstawowa 384
im. S.Staszica

22-644 84 61

Ursynów

2018

38.

Gimnazjum nr 10
im W. Sikorskiego w Zespole
Szkół nr 117

22 842 42 76

Mokotów

2016

39.

Szkoła Podstawowa nr 368
im. „Polskich Olimpijczyków”

22 741 60 45

Beata Libudzka

Białołęka

2018

40.

Zespół Szkół Fototechnicznych
w Warszawie

22 838 70 91

Dorota Wójcik
Agata Janich

Wola

2018

41.

Szkoła Podstawowa nr 52

22 679 14 45

Marlena Goleń

Targówek

2018

42.

Szkoła Podstawowa nr 236
z Oddziałami Integracyjnymi
im. I. Sendlerowej

22 836 47 64

Joanna Giermakowska,
Hanna Pręcikowska

Wola

2018

43.

Zespół Szkół Licealnych
i Technicznych nr 1

22 646 44 99 Barbara Całka

Mokotów

2018

s. Magdalena Barbara
Kutera

Aktualizacja
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44.

Gimnazjum nr 132 z Oddziałami
Integracyjnymi włączone do LVI
Liceum Ogólnokształcącego
im. L. Kruczkowskiego.

22 662 75 81

Paweł Kieś

Włochy

2018

45.

Zespół Szkół nr 36 im. M.
Kasprzaka

22 632 02 11

Ewelina Zaczek

Wola

2018

46.

CLVIII Liceum
Ogólnokształcącym
Iwona Drozdowska 22 643 20 33
z Oddziałami Dwujęzycznymi
Żurawska
im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej

Ursynów

2018

47.

Szkoła Podstawowa nr 362
im. prof. T. Kotarbińskiego

22 665 14 38

Sergiusz Witczak

Bemowo

2018

48.

Szkoła Podstawowa nr 277
im. E. Orzeszkowej

22 811 49 40

Małgorzata Beczek

Targówek

2018

49.

Zespół Szkół im. Piotra
Wysockiego

22 811 01 13

Anna Małachowska

Targówek

2018

50.

Zespół Szkół nr 68

22 628 50 18

s. Cecylia Mościńska

Śródmieście

2018

51.

Zespół Szkół Samochodowych
i Licealnych nr 3

22 663 30 38 Elżbieta Mondasiewicz

Żoliborz

2018

52.

Szkoła Podstawowa nr 225

22 836 14 74

Anna Tanajewska

Wola

2018

53.

XII Liceum Ogólnokształcące
im. H. Sienkiewicza

22 620 47 74

Małgorzata Stroińska Staudt

Wola

2018

54.

Szkoła Podstawowa nr 356

22 675 25 94

Anna Kobylarczyk

Białołęka

2018

Zespół Szkół nr 37

22 871 45 36

Anna Piotrowska

Praga Południe

2018

56.

Szkoła Podstawowa nr 381
im. K. K. Baczyńskiego

22 662 73 15

Beata Wilanowska

Ursus

2018

57.

Gimnazjum z Oddziałami
Integracyjnymi Nr 95
im. I.J. Paderewskiego

22 816 80 01

Danuta Lewandowska

Ursynów

2018

58.

Szkoła Podstawowa nr 321
w zespole SzkolnoPrzedszkolnym nr 7

22 836 39 78 Anna Kawa

Bemowo

2018

59.

Szkoła Podstawowa nr 77
im. W. Zieleńczyk

22 834 09 92 Krystyna Raczkiewicz

Bielany

2018

60.

Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Integracyjnymi
nr 214 Zespole Szkół nr 56

22 834 65 68

Marta Zagubień,

Bielany

2018

Szkoła Podstawowa nr 293

22 633 13 77

Anna Łachańska,
Agnieszka Sabok

Bielany

2018

62.

Zespół Szkół Nr 18
im. S. Reymonta

22 834 72 01

Joanna Zaczewska

Bielany

2018

63.

Szkoła Podstawowa nr 263
im. Powstańców Wielkopolskich
w Zespole Szkół nr 52

22 834 54 23

Ewa Zabłocka
Magda Kułaszka

Bielany

2018

64.

Gimnazjum nr 78
im. Powstańców Wielkopolskich
w Zespole Szkół nr 52

22 834 54 23 Magda Żubicka

Bielany

2018

Szkoła Podstawowa nr 209
im. H. Ordonówny

Piotr Dąbrowski
22 663 55 69 Karolina Wąsik
Ewa Smereczyńska

Bielany

2018

55.

61.

65.
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Telefon

66.

Przedszkole nr 236
„Mali Odkrywcy”

Renata Stróżyk
22 834 65 85
Anna Trzpioła

Opiekun

Bielany

2018

67.

Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Integracyjnymi
nr 343 im. M. Teresy z Kalkuty

22 643 84 54 Paweł Kocemba

Ursynów

2018

68.

XLII Liceum Ogólnokształcące
im. M. Konopnickiej

22 849 69 64

Maja Dębicka

Mokotów

2018

69.

Szkoła Podstawowa nr 273
im. dra A.Landy
w Warszawie, ul. Balcerzaka 1
Szkoła Filialna
im. Z. Sokołowskiego

22 835 00 75

Małgorzata
Jankowska Kamila
Gutowska - Krawczyk
Monika Kowalczyk

Bielany

2018

70.

Szkoła Podstawowa nr 112
z Oddziałami Integracyjnymi

22 741 62 00

Krzysztof Kuciński

Białołęka

2018

71.

Niepubliczna Szkoła
Podstawowa nr 47 im. R.
Schumana (Fundacja Primus)

22 648 28 53 Katarzyna Taraszewska

Ursynów

2018

72.

Szkoła Podstawowa nr 63 im.
Zawiszy Czarnego w Warszawie

22 632 37 46 Iwona Drozdowska

Wola

2018

73.

Szkoła Podstawowa nr 114
z Oddziałami Integracyjnymi

22 679 46 92

Targówek

2018

74.

Szkoła Podstawowa nr. 382
w Warszawie

22 668 47 97 Joanna Wancer

Ursus

2018

75.

Szkoła Podstawowa nr 220
im. S. Kopczyńskiego

Katarzyna Sypuła 22 620 29 36
Paciorek

Śródmieście

2019

76.

Szkoła Podstawowa nr 53
im. gen. M. Zaruskiego

22 833 65 65 Ewa Błachnio

Bielany

2018

77.

Szkoła Podstawowa nr 80
im. M. Kwonackiej

22 669 79 37 Dorota Waboł

Bielany

2018

78.

Szkoła Podstawowa nr 133
im. S. Czarnieckiego

22 834 61 81

Emilia Gadomska

Bielany

2018

79.

Szkoła Podstawowa nr 187
im. A. Mickiewicza

22 834 03 87

Agnieszka Gorzkowska
Grażyna Sasin

Bielany

2018

80.

Szkoła Podstawowa nr 223
22 834 26 78 Wanda Wołkowycka
im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej

Bielany

2018

81.

Szkoła Podstawowa nr 273
im. dr A. Landy

22 834 64 74 Joanna Zawierucha

Bielany

2018

82.

Szkoła Podstawowa nr 289
im. H. Sienkiewicza

22 663 67 73

Joanna Marosek

Bielany

2018

83.

Szkoła Podstawowa nr 369
im. A. B. Dobrowolskiego

22 835 26 22

Zofia Cnotek-Guzek

Bielany

2018

84.

Szkoła Podstawowa nr 352,
im. J.H. Wagnera

22 669 75 81

Anna Panasiuk
Marta Jastrzębska

Bielany

2018

85.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Integracyjnymi nr 247
im. K. Lisieckiego
- „Dziadka” im. A. Fredry

22 835 17 50

Adrianna Mielnicka
Edyta Jankowska

Bielany

2018

86.

Zespół Szkół nr 10
im. S. Staszica

22 833 28 68

Edyta Karpińska
Paulina Powęska

Bielany

2018

87.

Zespół Szkół nr 18
im. W. Reymonta

22 834 72 01

Joanna Zaczewska

Bielany

2018

Małgorzata Kardas
Magdalena Rulińska

Dzielnica
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Szkoła

Telefon

88.

Zespół Szkół nr 35
im. Z. Jaroszewicz „Kasi”

22 833 02 58 Bożena Sosnowska

Opiekun

89.

Zespół Szkół nr 49

22 835 95 58 Anna Kot

90.

Zespół Szkół nr 51
im. I. Domeyko

22 834 58 54

91.

Zespół Szkół nr 52
im. Powstańców Wielkopolskich

92.
93.

Dzielnica

Aktualizacja

Bielany

2018

Bielany

2018

Bielany

2018

22 834 54 23 Magda Kułaszka

Bielany

2018

Zespół Szkół nr 119
im. K. K. Baczyńskiego

22 834 60 33 Teresa Fleks

Bielany

2018

XXII Liceum Ogólnokształcące
Im. J. Marti

22 834 03 57 Monika Wołkow

Bielany

2018

Aleksandra Wakuła
Anna Frałów
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252
WIEM, JAK POMAGAĆ

„KLUBY OŚMIU” W MIASTACH I GMINACH – MAPA

Liczba „Klubów Ośmiu”
Polska		264 kluby
w tym Warszawa

93 kluby

Stan na rok: 2019
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