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PAKIET KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY  

Z FUNDACJĄ „ŚWIAT NA TAK” W RAMACH PROJEKTU: 

KLUB OŚMIU MŁODZIEŻOWEGO WOLONTARIATU 

 
 

Dla SZKOŁY 

• Współpraca z Fundacją o 30 letniej tradycji w rozwijaniu idei wolontariatu w szkołach na 
podstawie podpisanej z Fundacją „Deklaracji współpracy”. 
 

• Możliwość uzyskania certyfikatu „Szkoła przyjazna wolontariatowi Fundacji „Świat na Tak” 
oraz innych dyplomów i certyfikatów. 
 

• Korzystanie z doświadczenia Fundacji w budowaniu wolontariatu systematycznego, nie 
tylko działań akcyjnych, w oparciu o założenia programu: „Wychowanie przez pracę i 
pomoc słabszym”. 

 
• Możliwość wykazania się współpracą szkoły z otoczeniem, m.in. odpowiadając na żywotne 

potrzeby środowiska lokalnego w którym funkcjonuje szkoła. 
 

• Dzięki współpracy z Fundacją szkoła ma możliwość wzmocnić jakość i poszerzać zakres 
swoich działań wychowawczych, a tym samym włączyć młodzież w działania na rzecz 
rozwoju środowiska lokalnego, przez organizowane przez Fundację działania; m.in. 
konkurs Ośmiu Wspaniałych, Dzień na TAK. 

 
• Wykorzystanie informacji o współpracy z Fundacją w promocji szkoły m.in. w działaniach 

skierowanych do kandydatów do szkoły.  
 

• Promocja szkoły poprzez profile społecznościowe Fundacji, na których zamieszczane są 
informacje o aktywności wolontarystycznej szkoły. 
 

• Konsultacje dotyczące działalności wolontariatu w szkole, pracy wychowawczej 
wolontariuszy.   
 

• Wymiana doświadczeń i informacji podczas ogólnopolskich konferencji dla wolontariuszy 
i opiekunów oraz cyklicznych spotkań opiekunów.  

 
• Poprzez działanie Klubu Ośmiu Fundacja wsparcie szkoły w procesie wychowawczym, 

dydaktycznym i opiekuńczym. 
 

Dla OPIEKUNA 

• Budowanie sieci kontaktów z opiekunami Klubów Ośmiu w całej Polsce poprzez udział w 
szkoleniach, webinariach, konferencjach. 
  

• Wymiana informacji i dzielenie się doświadczeniem z innymi opiekunami w środowisku 
lokalnym i ogólnopolskim. 
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• Otrzymanie wsparcia specjalistów Fundacji w zakresie działalności wolontarystycznej 
Klubu w szkole, m.in. poprzez dostępność poradników wydawanych przez Fundację. 
 

• Możliwość wykorzystania gotowych materiałów do ewaluacji pracy wolontariusza - 
indeksy oraz legitymacje członka „Klubu Ośmiu” pozwalające na identyfikacje 
wolontariuszy. 

 
• Możliwość uzyskania nagród oferowanych przez Fundację dla opiekunów z długoletnim 

stażem: Złote Pióro, Srebrne Pióro, Brązowe Pióro oraz dyplomów i certyfikatów. 
 

• Satysfakcja opiekuna z faktu, że działania, które podejmują uczniowie pod jego 
kierunkiem przynoszą pomoc i wsparcie potrzebującym oraz przyczyniają się do poprawy 
środowiska lokalnego a także rozwijają empatię u młodych ludzi. 
 

• Dzięki prowadzeniu Klubu Ośmiu, nauczyciel ma szansę lepiej poznać uczniów – ich 

pasje, zainteresowania, ale także problemy i dzięki współpracy z wolontariuszami i 

instytucjami może udzielać im pomocy adekwatnej do sytuacji. 

 

Dla WOLONTARIUSZA 

Czas poświęcony na wolontariat, owocuje nabywaniem nowych znajomości, zwiększeniem 
poczucia wspólnoty oraz podnoszeniem umiejętności interpersonalnych. Stały kontakt z 
ludźmi pomaga rozwijać naturalny system wsparcia, stanowiący doskonałą ochronę przed 
stresem i przygnębieniem. Przynosi poczucie satysfakcji oraz podnosi samoocenę. 

 
• Budowanie relacji z innymi wolontariuszami – sieć kontaktów - poprzez udział w 

szkoleniach, webinariach, konferencjach oraz innych wydarzeniach i projektach Fundacji, 
np. bal dla wolontariuszy lub bal integracyjny dla osób z niepełnosprawnością, Legion 
cmentarny, Konkurs „Ośmiu Wspaniałych”. 
 

• Wolontariat to czas zdobywania doświadczenia i rozwijania umiejętności - 
komunikatywności, umiejętności pracy w grupie, pracy projektowej, na co pozwalają 
projekty Fundacji realizowane w skali całej Polski.  
 

• Wolontariusze zaangażowani w Szkolnych Klubach Ośmiu Młodzieżowego Wolontariatu 
mogą liczyć na legitymację i indeks wolontariusza, co pozwala dokumentować swoją 
aktywność. 
 

• Wolontariat to „mocny punkt” w CV, a zaświadczenie wydane przez organizację 
„zewnętrzną”, Fundację „Świat na Tak”, tym cenniejsze.  
 

 

 


