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22 marca br. wraz z grupą uczniów SLO – szkolnych wolontariuszy, wyjechałam do Chmielnika,
gdzie pod opieką pani Doroty Depy, odbyło się trzydniowe szkolenie "ABC Wolontariatu".
Piątkowy wieczór spędziliśmy na zabawach grupowych. Dzięki nim lepiej poznaliśmy się i
zintegrowali jako grupa, którą tworzyli uczniowie klas II i III naszej szkoły.

W sobotę zajęcia z nami poprowadzili Adam Ptasiński - prezes Fundacji Generator
Inspiracji oraz Kamil Wrzos regionalny koordynator Programu "Projektor -wolontariat studencki"
realizowanego przez Fundację Rozwoju Wolontariatu. Podczas tego spotkania dowiedzieliśmy
się na czym dokładnie polega wolontariat, jakie są prawa i obowiązki wolontariusza.
Prowadzący przekazali nam dużo informacji, których nie byliśmy świadomi. Co dla mnie ważne
- dowiedziałam się, że wolontariat to nie tylko pomoc innym, polegająca na zbiórce pieniędzy
czy opiece nad dziećmi bądź starszymi. Przede wszystkim dzięki wolontariatowi mogę nauczyć
się wielu nowych rzeczy, zdobywam doświadczenie , które przyda mi się w przyszłości
zawodowej. Ponadto pomoc innym i bycie wolontariuszem daje dużo satysfakcji. Chociaż praca
w wolontariacie jest bezpłatna to tak naprawdę dostajemy coś znacznie cenniejszego niż
pieniądze, a mianowicie: doświadczenie, niezapomniane chwile, nowe znajomości i poczucie,
że jesteśmy komuś potrzebni . Poza wiedza teoretyczną, panowie zapewnili nam różnego typu
zajęcia integracyjne, które nauczyły nas komunikacji i współpracy ze sobą.

W niedzielę przyjechali studenci, którzy przedstawili nam na czym polega bycie
wolontariuszem, opowiedzieli o wolontariacie studenckim, Programie "Projektor", a także
różnych możliwościach realizowania wolontariatu, nawet w tak mało znanej formie jak
wolontariat sportowy czy e-wolontariat. Zajęcia były tak ciekawe i prowadzący przekazali tyle
ważnych i przydatnych dla nas informacji, że nie wiadomo kiedy czas zaplanowany na wyjazd
dobiegł końca i musieliśmy wracać. Oczywiście nikt nie chciał wyjeżdżać , ponieważ szkolenie
było tak interesujące i prowadzone w miłej atmosferze, że każdy z nas chciałby je dalej
kontynuować.

Podsumowując cały wyjazd jestem bardzo zadowolona. Śmiało mogę powiedzieć, że było warto
pojechać, ponieważ dowiedziałam się wielu nowych i ważnych dla mnie rzeczy. Uważam, że
takie wyjazdy są bardzo potrzebne i zawsze warto poszerzać swoją wiedzę i umiejętności.
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Bernacka Magdalena, kl. 3A

Wyjazd do Chmielnika uważam za udany. W Domu Młodych w Chmielniku, w którym
mieszkaliśmy panowała miła i przyjazna atmosfera. Zajęcia prowadzone zarówno przez
przedstawicieli Fundacji Generator Inspiracji Programu „Projektor”, jak i panią Dorotę Depę były
bardzo różnorodne, a przez to ciekawe i pouczające. Dowiedzieliśmy się czym jest wolontariat,
poznaliśmy jego różne "oblicza" , zintegrowaliśmy się ze sobą na wzajem, a także
"naładowaliśmy baterie". Informacje oraz doświadczenie, które zdobyliśmy podczas dni
spędzonych w Chmielniku zmotywowały nas do działania, czego wynikiem miejmy nadzieje
będzie utworzenie Centrum Wolontariatu w naszym mieście. W mojej ocenie warsztaty były
bardzo dobrą "inwestycją" w naszą przyszłość i ma nadzieję, że w najbliższym czasie wezmę
udział w podobnym przedsięwzięciu.

Klaudia Krzyśko, kl. 2B

Weekend spędzony w Chmielniku na szkoleniu dotyczącym wolontariatu, to na pewno nie był
czas stracony. Mogę to nazwać kolejnym doświadczeniem, które wzbogaciło mnie – pokazało
możliwości, jakie daje mi ta dobrowolna praca, wyjaśniło czym w ogóle jest wolontariat, a także
pomogło nabrać odwagi. Jestem niezmiernie szczęśliwa, że mogłam uczestniczyć w takim
szkoleniu. Niby to tylko weekend, a dał tak wiele, przetarł pewne szlaki dla nas, jako osób
powoli wkraczających w dorosłe życie.

Iza Wacht, kl. 2A

Jakie są moje wrażenia dotyczące wyjazdu ? Bardzo mile wspominam ten czas. Uważam, że
szkolenie to wzbogaciło mnie o wiedzę dotyczącą wolontariatu oraz nowe doświadczenia.
Nauczyłam się lepiej „dogadywać” z innymi ludźmi i mieć na uwadze dobro innych. Po
zakończeniu szkolenia nabrałam zapału do dalszej pracy. Uważam takie wyjazdy za bardzo
pożyteczne.

Ewelina Chmaj kl. 2B
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Wyjazd do Chmielnika wspominam bardzo pozytywnie. Spędziłam czas ze świetnymi ludźmi,
których poznałam bliżej oraz dowiedziałam się wielu nowych rzeczy. „Otworzyły mi się oczy” na
możliwości, jakie daje wolontariat i udzieliła mi się energia zaproszonych gości, dzięki czemu
mam motywację do dalszego działania. Ośrodek był bardzo fajny. Nie żałuję, że pojechałam!

Beata Lepak, kl. 2C

Za wparcie serdecznie dziękujemy:
Panu Kazimierzowi Jaworskiemu – Senatorowi RP
Panu Pawłowi Bajowi - Burmistrzowi Głogowa Małopolskiego
Pani Annie Kopeć - Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
LASOWIACY
Kamilowi Wrzosowi – Regionalnemu Koordynatorowi Programu "Projektor – wolontariat
studencki"
Adamowi Ptasińskiemu – Prezesowi Fundacji Generator Inspiracji
Mateuszowi Mokrzyckiemu i Dawidowi Żakowi – studentom - wolontariuszom Programu
"Projektor – wolontariat studencki"
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