
Wolontariat – bo tak niewiele potrzeba aby pomagać innym 

       Według Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - wolontariuszem 
jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz 
osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych 
obszarach społecznych. Takich ludzi   można znaleźć w  Zespole Szkół Technicznych            
w Suwałkach, w której   działa szkolna grupa wolontariatu, do której należą uczniowie                
i nauczyciele.  W ubiegłym roku  szkolnym  zorganizowano wiele akcji charytatywnych. 
Szkoła jako jedyna z Suwałk, wzięła udział  w ogólnopolskiej akcji ,,Dzwonek na obiad” 
Udział miał charakter konkursu i udało nam się zajęć III miejsce, uważamy to za ogromny 
sukces.W ramach akcji „Dzwonek na obiad”,  uczniowie klasy  wraz z nauczycielami 
zorganizowali loterię fantową.Każdy mógł wylosować fanty, które przynieśli uczniowie                
i pracownicy naszej szkoły.Fanty miały przyporządkowane numery losowe, a były to, m.in.: 
książki, pluszaki, płyty, breloczki i wiele  innych ciekawych rzeczy. Symboliczna kwota       
za którą można było kupić los, została  w całości przekazana na dofinansowanie obiadów 
najbiedniejszym dzieciom. Dziękujemy wszystkim, którzy z dobrego serca włączyli się w 
nasze działania na rzecz biednych dzieci. 

Szkoła nasza czynnie przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji pn. „Wszystkiego dobrego dla 
chorego”.Kampania ta zorganizowana została z okazji Światowego Dnia Chorego, który 
obchodzimy 11 lutego (przypominamy, że święto to ustanowił papież Jan Paweł II 13 maja 
1992 roku). Założeniem akcji było napisanie listów do chorych z życzeniami, 
pozdrowieniami, wyrazami życzliwości i wsparcia, by dodać sił ludziom, których dotknęło 
cierpienie.Wszystkie listy zostały  przekazane przez wolontariuszy Fundacji „Dr Clown” 
chorym ze szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach. 

Wolontariusze w szkole    zorganizowali szereg akcji: „Gofry w ZETCE”, Hot-Dogi w ZST”, 
,,Tosty   w ZST” ,  „mała złotówka Duży Obiad” , zebrane pieniądze zostały również 
przekazane na dofinansowanie obiadów biednym dzieciom 

Uczniowie i nauczyciele włączyli się w  XVI edycję Ogólnopolskiej  Szlachetnej Paczki. 
Braliśmy udział w przygotowaniu Paczki Bożonarodzeniowej 2017 dla Kombatantów, 
Sybiraków, Łagierników Żołnierzy AK oraz ich rodzin mieszkających na Białorusi i Litwie. 
Zbieraliśmy dla nich żywność trwałą i środki czystości.  Wzięliśmy udział w kampani 
Kilometry Dobra , która polegała na zbieraniu  jednozłotowych  monet,  przyklejeniu ich na  
taśmie  klejącej  i utworzeniu  metrowych  odcinków. Uzyskane fundusze zostały 
przeznaczone na pomoc dzieciom i młodzieży uzależnionych od narkotyków i środków 
psychoaktywnych.

Współpracujemy od lat z Bankiem Żywności w Suwałkach, zbieramy artykuły spożywcze na 
terenie miasta, które są przeznaczone najuboższym mieszkańcom naszego regionu. 

 Wyżej wymienione akcje świadczą o wielkich sercach i dobroci wobec osób potrzebujących.  



Podczas XV Gali Wolontariatu, której organizatorem było Centrum Aktywności Społecznej 

„Pryzmat”, dziękowano wolontariuszom, w tym naszym uczniom, za ich czas, poświęcenie            

i niesienie pomocy drugiemu człowiekowi Podziękowania otrzymała też nasza szkoła za 

wspieranie idei wolontariatu, działalność na rzecz mieszkańców Suwałk i  regionu oraz 

kształtowanie postaw społecznej otwartości wśród uczniów. 

Podczas gali ogłoszono również wyniki lokalnego konkursu pn. „Barwy wolontariatu, 

Suwałki 2017”, którego laureatką została nasza  uczennica   Magdalena E. Anuszkiewicz,         

z czego cieszymy się niezmiernie. Za szczególne zaangażowanie w działalność szkolnego 

koła Caritas podczas gali wolontariatu Caritas Diecezji Ełckiej wyróżnienie w konkursie 

„Wolontariusz Roku” otrzymała Natalia Zygmunt , również uczennica naszej szkoły. 

Co daje Wolontariat naszym uczniom? 

„Wolontariat daje mi dużo siły  i satysfakcji. Pomoc innym, w szczególności dzieciom , jest 

najlepszym , co może zrobić drugi  człowiek. Uśmiech dziecka jest bezcenny. Wierzę, żę dobro 

powraca ze zdwojoną siłą. Nie  wyobrażam sobie  nie pomóc komuś, kto jest w potrzebie”   

„Wolontariat daje możliwość poznania siebie i innych. Tutaj uczę się cierpliwości, empatii, 

łagodności , radości z małych rzeczy. Wolontariat daje inne spojrzenie na świat” 

     Wolontariat ma ogromny sens. To, co robią wolontariusze ma dużą wartość, która wpływa 

na ich jakość życia. Ich osobowość staje się bogatsza.       

Podsumowując słowami angielskiego pisarza C. Lewis’a: „Jeden z najgłębszych sekretów 

życia polega na tym, że tylko to wszystko co robimy dla innych, jest tym, co naprawdę warto 

robić”. Pomimo, iż trudno wyobrazić sobie pracę bez wynagrodzenia w dzisiejszych czasach, 

to jednak warto spróbować swoich sił, jako wolontariusz, gdyż ta forma zatrudnienia również 

otwiera nam różne możliwości, poszerza horyzonty myślowe, pozwala docenić wartość pracy 

własnej i innych oraz rozwija  wiele cennych  kompetencji. 
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