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Streszczenie: Dzisiaj wolontariat jest filarem nośnym naszego społeczeństwa. To człowiek po-
przez podejmowaną przez siebie aktywność ma szansę zmieniania i ulepszania istniejących 
warunków życia, rozwiązywania własnych i środowiskowych problemów, opierając swoją dzia-
łalność na zasadach: pomocniczości, solidarności i aktywności. W niniejszym artykule skon-
centrowano uwagę na pojmowaniu wolontariatu w kategoriach szczególnej relacji społecznej, 
opierającej się na wzajemnej współpracy i interakcjach ludzi. Przebywanie jednostki w otocze-
niu stymulującym do aktywności zwiększa jej motywację do kontynuowania działań, staje się 
bodźcem pobudzającym do zaangażowania i w ten sposób tworzy się spirala wzajemnych relacji 
i związków, których efektem jest wolontariat. Publikacja pokazuje wybrane aspekty istoty i sensu 
pracy wolontariackiej na przykładzie aktywności społecznej realizowanej ochotniczo, dobrowol-
nie przez młodzież gimnazjalną Zespołu Szkół w Dywitach zrzeszoną w Klubie Ośmiu – mło-
dzieżowego wolontariatu. W artykule przedstawiono także wybrane inicjatywy podejmowane 
przez młodych wolontariuszy na rzecz społeczności lokalnej.

Słowa kluczowe:  aktywność społeczna, wolontariat, środowisko społeczne, młodzieżowy wolon-
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Wybrane aspekty istoty i sensu pracy wolontariackiej

Pomocy potrzebuje każdy człowiek, każdy człowiek doświadcza bowiem sytu-
acji, w których nie zawsze jest zdolny własnymi siłami rozwiązywać stojące przed 
nim problemy, pokonywać trudności, uwolnić się od stresów, czy też samodzielnie 
zrealizować własne zamierzenia. Wszystko to sprowadza się do niezdolności do 
pełnej samorealizacji, a stojące na jej drodze przeszkody wymagają niezbędnych 
impulsów zewnętrznych, które powinny jednostce umożliwić m.in. funkcjonowanie 
w ramach stosunków międzyludzkich oraz osiąganie poczucia życiowego zadowo-
lenia i spełnienia, uzyskanie stanu harmonijnej równowagi z otoczeniem zewnętrz-
nym – zarówno fizycznym, jak i społecznym1. Stąd świadczenie pomocy innym 
powinno mieć charakter powszechny – podkreśla Edmund Trempała – gdyż od każ-
dej jednostki w społeczeństwie należy oczekiwać pomocy dla drugiego człowieka. 

1 E. Trempała, Pomoc spontaniczna (nieformalna) i sformalizowana (formalna), [w:] Pracownicy 
socjalni i wolontariusze a możliwości reformy pomocy społecznej, [red.] K. Marzec-Holka, Bydgoszcz 1998.
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Pomoc ludziom może mieć zatem charakter pomocy powszechnej, spontanicznej 
oraz charakter pomocy zorganizowanej (sformalizowanej, formalnej)2.

Nie ulega wątpliwości, iż oba rodzaje pomocy są ważnym elementem wsparcia 
społecznego.

Zdaniem E. Trempały, pomoc spontaniczna (nieformalna) wynika z dobrej 
woli, uwarunkowana jest życzliwością, ma zabarwienie emocjonalne. Z kolei pomoc 
zorganizowana (formalna) jest działaniem celowym, przewidzianym prawem, upo-
rządkowanym. Pomoc tego typu jest instytucją polityki społecznej państwa i opiera 
się na racjonalnej, planowej organizacji i zapewnieniu środków oraz wsparciu osób 
znajdujących się w potrzebie. Celową pomoc społeczną organizują organy admi-
nistracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie z organizacjami 
społecznymi, pracodawcami, fundacjami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

W nowoczesnych społeczeństwach pomoc zorganizowana staje się problemem 
społecznym. Państwo ma do spełnienia szczególną rolę poprzez otwieranie możli-
wości i wspieranie tych działań obywateli, które polegałyby na solidarnej pomocy 
innym. Nie ulega wątpliwości, iż w organizacji życia zbiorowego, szczególnie w sek-
torze pomocy socjalnej, niezwykłe znaczenie ma samopomoc społeczna, indywi-
dualna i zbiorowa przedsiębiorczość, emancypacja społeczności lokalnych oraz 
kształtowanie relacji międzyludzkich opartych na społecznej solidarności3.

Nośnikiem tych wartości są organizacje obywatelskie zwane organizacjami po-
zarządowymi, w strukturze których funkcjonują w Polsce fundacje, stowarzyszenia 
i wolontariat.

Przemiany w Polsce roku 1989 spowodowały, iż zaistniały prawne podstawy 
do tworzenia organizacji pozarządowych, które swoje działanie oparły na zaangażo-
waniu swoich członków. Istniejące wcześniej (1984 r.) prawa otworzyły możliwość 
rejestracji fundacji, ale ze względu na ich strukturę wewnętrzną trudno – zdaniem 
Pawła Szczyrskiego4 – mówić o społecznym zaangażowaniu obywateli. Dopiero 
ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach otworzyła prawdziwe 
możliwości do tworzenia podmiotów, w których najbardziej znaczącą siłę stanowią 
aktywni obywatele.

Prawne ramy funkcjonowania „trzeciego sektora” w Polsce tworzy przyjęta 
w 1984 roku Ustawa o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r., nr 46, poz. 203 
z późniejszymi zmianami) oraz uchwalone w roku 1989 Prawo o stowarzyszeniach 
(tekst pierwotny: Dz. U. Z 1989 r., nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami). 
Klamrą spinającą ustawodawstwo dotyczące funkcjonowania organizacji pozarzą-
dowych w Polsce jest Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

2 Tamże, s. 20.
3 E. Trempała, dz. cyt., s. 23.
4 P. Szczyrski, Organizacje pozarządowe a realizacja zadań publicznych jednostek samorządu 

terytorialnego – doświadczenia szczecińskie, [w:] Wolontariat w obszarze humanistycznych wyzwań 
opiekuńczych, [red.] B. Kromolicka, Toruń 2005.
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z 24 kwietnia 2003 roku (Dz. U. z 2003 r., nr 96, poz. 873). Ustawa ta reguluje nie 
tylko funkcjonowanie organizacji pozarządowych, ale określa także status i warun-
ki działania wolontariuszy.

W opisie wymienionego sektora stosuje się różnorodną terminologię, akcen-
tując równocześnie różne aspekty jego funkcjonowania5. Określa się go jako „sek-
tor charytatywny” podkreślając, że finansowany jest z prywatnych, dobrowolnych 
dotacji. Jako „sektor niezależny”, zwracając uwagę na jego niezależność zarówno 
od rządu, jak i od instytucji rynku. Nazywa się go także „sektorem non-profit”, 
gdyż stanowiące go organizacje nie są nastawione na generowanie zysku dla swoich 
członków. Bywa także nazywany „sektorem pracy ochotniczej” (voluntary sektor) 
podkreślając znaczącą rolę wolontariuszy w jego funkcjonowaniu. Z biegiem czasu 
upowszechniło się jednak najbardziej pojęcie „trzeciego sektora”6.

Sektor pozarządowy rozwijał się najprężniej na początku lat dziewięćdziesią-
tych XX wieku. Okres ostatnich lat to czas pewnej stagnacji, ale również bardziej 
świadomych wyborów, gdy powstają podmioty, których rejestracja jest bardzo do-
kładnie przeanalizowana i starannie przygotowana. W Polsce zarejestrowanych jest 
ponad 36,5 tys. stowarzyszeń i ponad 5 tys. fundacji. Przynajmniej 58% ogółu zare-
jestrowanych organizacji prowadzi aktywną działalność7.

Specyfiką organizacji pozarządowych jest to, że ich działalność opiera się głów-
nie na pomocy wolontariuszy. Działalność wolontariuszy prowadzona w organiza-
cjach pozarządowych jest jedną z najważniejszych „bezpłatnych” form wsparcia, 
stanowi „siłę” ich działań, planowania i organizowania. Zdaniem wielu autorów8, 
to właśnie insytucjonalizm pozarządowy, a nie rządowy – państwowy, uczy ludzi 
aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, brania odpowiedzialności za siebie 
i innych, otwartej i krytycznej postawy wobec zastanej rzeczywistości, odważnego 
i energicznego wprowadzania zmian, a także współdziałania i działania w grupie.

Agnieszka Naumiuk9 zaznacza, iż organizacje pozarządowe są „ciałem obron-
nym organizmu społecznego”, pierwszą reakcją od wewnątrz na „zmiany chorobo-
we”, działając na przecięciu się trzech zasad: pomocniczości, solidarności, aktyw-
ności jednostki.

5 A. Niesporek, Trzeci sektor w Polsce . Organizacje pozarządowe w sektorze socjalnym, [w:] Praca 
socjalna wobec współczesnych problemów społecznych, [red.] S. Pawlas-Czyż, Toruń 2007.

6 Tamże, s. 94.
7 P. Szczyrski, dz. cyt., s. 212.
8 Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, [red.] T. Pilch, D. Lalak, Warszawa, 

1999; A. Radziewicz-Winnicki, Społeczeństwo w trakcie zmiany . Rozważania z zakresu pedagogiki 
społecznej i socjologii transformacji, Gdańsk, 2005.

9 A. Naumiuk, Edukacja i aktywizacja społeczna w organizacjach pozarządowych . Przykład ruchu 
United Way, Warszawa 2003, s. 14–17.
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Przytoczone wyżej trzy podstawowe zasady pedagogiki społecznej przywołuje 
Wiesław Theiss10 w biografii niekwestionowanej twórczyni tej subdyscypliny nauko-
wej – Heleny Radlińskiej, która w człowieku upatrywała twórcę i główny podmiot 
społeczeństwa. To człowiek właśnie poprzez podejmowaną przez siebie aktywność 
ma szansę zmieniania i ulepszania istniejących warunków życia, rozwiązywania 
własnych i środowiskowych problemów, opierając swoją działalność na zasadach:

•	 Pomocniczości – oznaczającej nieinterweniowanie w życie podmiotów 
społecznych (rodziny, organizacji, środowiska), dopóty są one zdolne do 
samodzielnego funkcjonowania. Przed pedagogiką społeczną stoją zadania 
wspierania wszystkich, którzy nie potrafią sami rozwiązywać występujących 
problemów oraz wzmacniania występujących sił społecznych;

•	 Solidarności, czyli potrzeby dostrzegania i rozwiązywania problemów śro-
dowisk upośledzonych, zmarginalizowanych, oraz konieczność współpracy 
i współdziałania wszystkich podmiotów życia społecznego na rzecz rozwoju 
dobra wspólnego;

•	 Aktywności jednostki, a zatem postawy czynnej, w wysokim stopniu na-
syconej pierwiastkami idealnego dobra. To właśnie kształtowanie postawy 
czynnej winno być głównym celem wychowania11.

Warto podkreślić raz jeszcze, iż człowiek podejmowaną przez siebie działalno-
ścią może doprowadzić do zmiany warunków środowiskowych, wykorzystując siły 
tego środowiska.

Proces organizowania społeczności lokalnej nastawiony jest na zmianę rze-
czywistości społecznej. Bazuje na potencjale i aktywności mieszkańców oraz wy-
korzystaniu potencjału grup, instytucji, organizacji. Podstawowym zadaniem jego 
inicjatorów jest rozpoznanie sił i możliwości mieszkańców, następnie ich aktywi-
zacja, ukierunkowana na twórcze kreowanie nie tylko życia własnego, ale także 
środowiska, w którym się ono toczy. Takie działania są szczególnie znaczące w od-
niesieniu do osób, grup i społeczności zagrożonych lub dotkniętych społecznym 
wykluczeniem. Proces zmiany w danym miejscu zamieszkania zachodzi w oparciu 
o zidentyfikowane potrzeby i wykorzystuje – jak podkreśla B. Skrzypczak12 – poten-
cjał lokalnych aktorów na rzecz rozwoju.

W każdej przestrzeni społecznej mamy do czynienia z człowiekiem, który coś 
w życiu i w swoim środowisku odkrywa, zmienia, udoskonala, kształtuje swoją mą-
drość życiową, nieustannie rozmawia z innymi o potrzebach i o zmianie, zaraża in-
nych pasją działania, upowszechnia wzory zaangażowania społecznego, podejmuje 
się działań społecznych, wprowadza zmiany.

10 Zob. B. Skrzypczak, Organizowanie społeczności lokalnej – pedagogiczne uwarunkowania 
środowiskowej usługi społecznej, [w:] Środowiskowe usługi społeczne – nowa perspektywa polityki 
i pedagogiki społecznej, [red.] M. Grewiński, B. Skrzypczak, Warszawa 2011.

11 Tamże, s. 49.
12 Tamże, s 57.
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W przygotowaniu zmian społecznych pomagają organizacje pozarządowe, któ-
re działają przede wszystkim w swoim bezpośrednim otoczeniu społecznym. Co 
trzecia organizacja prowadzi działalność na terenie najbliższego sąsiedztwa, a dzia-
łania ponad połowy nie przekraczają obszaru gminy lub powiatu13.

Organizacje pozarządowe są miejscem kształtowania i wzmacniania związ-
ków międzyludzkich, formami przejawiania określonych wartości, a nade wszystko 
podmiotami wyzwalającymi potencjał społeczny, dzięki na przykład różnorodnym 
formom wolontariatu14.

W niniejszym artykule skoncentruję się na pojmowaniu wolontariatu w kate-
goriach szczególnej relacji społecznej, opierającej się na wzajemnej współpracy i in-
terakcjach ludzi. W tym wypadku zasadniczym podłożem wolontariatu są relacje 
społeczne, w których człowiek funkcjonuje i rozwija się. Są one filarem bezintere-
sownej pomocy i działania na rzecz innych ludzi, stają się bodźcem pobudzającym 
do zaangażowania i w ten sposób tworzy się spirala wzajemnych relacji i związków, 
których efektem jest wolontariat. Przebywanie jednostki w otoczeniu stymulującym 
do aktywności zwiększa jej motywację do kontynuowania działań15.

Mówiąc o działalności wolontariuszy warto podkreślić szczególnie świadczone 
przez nich usługi opiekuńcze na rzecz osób najbardziej potrzebujących i poszkodo-
wanych, chorych, ubogich, pokrzywdzonych, samotnych. Chodzi tu głównie o za-
spokajanie ich podstawowych potrzeb biologicznych i psychospołecznych, a także 
umożliwienie im samodzielnego radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych16.

Dzisiaj wolontariat jest filarem nośnym naszego społeczeństwa. Jest nie-
odzowny nie tylko ze względu na ofiarowanie pomocy tym, którzy jej potrzebują, 
ale przede wszystkim ze względu na kulturę i wartości, które sobą przedstawia, 
a należą do nich: postawienie w centrum zainteresowań człowieka, zwrócenie 
uwagi na najsłabszych i potrzebujących, sens uczestnictwa w życiu społecznym, 
szacunek dla innych, bezinteresowność w działaniu17. Te specyficzne cechy wolon-
tariatu, postawy oparte na dzieleniu swojego istnienia z istnieniem innych związane 
są z preferencją humanistycznych wartości. Zdaniem A. Olubińskiego, postawy wo-
lontariackie to jakby lepsza część ludzkiej natury. Jest ich więcej tam, gdzie istnieją 
warunki zaspokajania oraz rozwijania prawdziwie ludzkich potrzeb, gdzie istnieją 
możliwości dynamicznego rozwoju osoby ludzkiej. Można zatem stwierdzić, iż to, 
czy owe wartości zdołają się uzewnętrznić w formie postaw pomocy i wsparcia dla 

13 A. Niesporek, Trzeci sektor w Polsce . Organizacje pozarządowe w sektorze socjalnym, [w:] Praca 
socjalna wobec współczesnych problemów społecznych, [red.] S. Pawlas-Czyż, Toruń 2007.

14 R. Kowal, Doradca zawodowy, pracownik socjalny, wolontariusz – realizatorzy zadań pracy 
socjalnej, [w:] Nowe przestrzenie działania w pracy socjalnej w wymiarze etycznoprakseologicznym, [red.] 
M. Czechowska-Bieluga, A. Kanios, L. Adamowska, Kraków 2010.

15 P. Stawiarska, Wolontariat hospicyjny . Perspektywa interdyscyplinarna, Warszawa 2011.
16 M. Łobocki, Altruizm a działalność pracowników socjalnych i wolontariuszy, [w:] Pracownicy 

socjalni i wolontariusze a możliwości reformy pomocy społecznej, [red.] K. Marzec-Holka, Bydgoszcz 1998.
17 S. Gawroński, Ochotnicy miłości bliźniego . Przewodnik po wolontariacie, Warszawa 1999.
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innych, w dużym stopniu zależy od procesu socjalizacji, środowiska życia oraz wy-
chowującego społeczeństwa. Warunki mogą albo rozwijać postawy miłości, tożsa-
mości, kreatywności, albo kierować zmiany w stronę izolacji, destrukcji, wrogości18.

Wolontariat to zespół ludzi, forma aktywności, zespół wartości, to poczucie 
pełnienia misji, to działalność polegająca na zapewnieniu opieki i usług osobom 
potrzebującym, to walka z nierównościami ekonomicznymi i społecznymi, stano-
wiącymi źródło wszelkiego typu form izolacji19.

Wolontariat społeczny definiowany jest jako „bezpłatne, świadome i dobro-
wolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-
-przyjacielskie. Wolontariusz jest zawsze osobą pracującą na zasadzie wolontariatu. 
Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie 
tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna, ale nie każdy wolontariusz jest odpowiedni 
do każdego rodzaju pracy”20.

Wolontariat wymaga przygotowania merytorycznego i praktycznego, a pracę 
wolontariusza organizują określone reguły i zasady postępowania. W zależności 
od dziedziny, w której pracuje wolontariusz, istnieją dodatkowe wyznaczniki okre-
ślające formę pracy wobec danej grupy osób, a wynikają one ze struktury potrzeb 
i specyfiki owej grupy, której pomoc jest udzielana21.

W ramach rozwoju wolontariatu w Polsce wypracowano Kartę Wolontariusza, 
która stanowi źródło praw i obowiązków osób wykonujących pracę wolontarystycz-
ną. Wolontariusz, podpisując umowę zlecenia, podpisuje także Kartę Wolontariu-
sza. Postanowienia Karty Wolontariusza stanowią, że wolontariusz powinien22:

a) mieć jasno określony cel pracy;
b) zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności związanej z jej wykonaniem;
c) wiedzieć, przed kim jest odpowiedzialny za wykonanie swojej pracy i mieć 

regulowany kontakt z tą osobą;
d) być chronionym przed ryzykiem związanym z wykonywaniem powierzo-

nych zadań;
e) być objętym ubezpieczeniem od odpowiedzialności;
f) mieć satysfakcję z wykonywanej pracy;
g) przestrzegać kodeksu etycznego związanego z wykonywaną pracą.
Wiele praw i obowiązków wolontariuszy wynika także w unormowań przyję-

tych w miejscu, w którym wolontariusze świadczą swoje usługi.
Wolontariuszy nazywa się „ambasadorami” swojej społeczności lokalnej, „oso-

bami pierwszego kontaktu” z jednostkami i grupami społecznymi oraz „twórca-
18 A. Olubiński Humanistyczno-edukacyjne wartości wolontariatu w przygotowaniu do pracy 

socjalnej, [w:] Wolontariat w obszarze humanistycznych wyzwań opiekuńczych, [red.] B. Kromolicka, 
Akapit, Toruń 2005.

19 A. Naumiuk, dz. cyt.
20 M. Ochman, P. Jordan, Jak pracować z wolontariuszami, Warszawa 1997, s. 15.
21 P. Stawiarska, dz. cyt.
22 M. Ochman, P. Jordan, dz. cyt.
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mi” pomysłów aktywizujących siebie i innych23. Wolontariusz to obywatel – osoba 
aktywna, ponosząca odpowiedzialność za siebie i innych, stająca się animatorem 
wnoszącym ożywienie, specjalista od komunikowania i reanimacji społecznej, ce-
chuje go spontaniczność oraz siła bezinteresownych działań na rzecz społeczności 
lokalnej i jej struktur24.

W potocznym rozumieniu wolontariusz to człowiek, który podejmuje się ja-
kiejś pożytecznej działalności z własnej, nieprzymuszonej woli, nie oczekując wy-
nagrodzenia, kierując się głównie pobudkami etycznymi, emocjonalnymi oraz za-
wodowymi.

Pojęcie „wolontariat” pochodzi od łacińskiego słowa voluntarius i oznacza po 
prostu: dobrowolny, chętny. Wolontariuszem może być osoba, która z własnej woli 
pracuje gdzieś za darmo, kierowana pobudkami etycznymi lub w celu zdobycia 
doświadczenia w jakimś zawodzie25.

Można zatem przyjąć, iż osoba jawi się wolontariuszem, gdy ochotniczo, 
amatorsko, poza wykonywanym zawodem, nauką czy studiowaniem, podejmuje 
działalność ważną i potrzebną społecznie, indywidualnie lub w instytucjach, stowa-
rzyszeniach, samorządach i innych grupach, o różnym charakterze: opiekuńczym 
i socjalnym, rekreacyjnym, kulturalnym czy edukacyjnym, i innym, zawsze jednak 
ze zrozumieniem jej sensu i doniosłości społecznej26. Ochotnicza działalność jest 
podejmowana dobrowolnie, honorowo (nie dla zarobku czy też innych korzyści 
materialnych). Ważnym jej wyróżnikiem jest także amatorski, to znaczy miłośniczy 
klimat uprawianych działań27.

W teorii pedagogiki społecznej wyróżnia się trzy kategorie możliwych działań 
wolontariackich:

a) działalność bezpośrednia, realizowana w czasie wolnym;
b) działalność towarzysząca pracy zawodowej (np. pielęgniarki, prawnika);
c) działalność pośrednia, realizowana poprzez wybrany i celowo wykorzysta-

ny czynnik istniejący obiektywnie (np. poprzez media, sztukę, poprzez two-
rzenie grup wsparcia).

Ze względu na kryterium rzeczowe wymienione rodzaje działalności są wielo-
rako zorientowane (np. na organizację czasu wolnego, pomoc bezdomnym, walkę 
z alkoholizmem)28.

Nie ulega wątpliwości, iż tego rodzaju aktywność jest jednym z najlepszych 
sposobów naturalnego zdobywania doświadczeń i umiejętności zawodowych oraz 
życiowych. W istocie zdecydowanie się na bycie wolontariuszem jest przyjęciem 

23 R. Kowal, dz. cyt.
24 A. Naumiuk, dz. cyt.
25 A. Latusek, I. Puchalska, Praktyczny słownik wyrazów obcych, Kraków 2003.
26 A.J. Sowiński, W poszukiwaniu ideału osobowości wolontariusza, [w:] Wolontariat w obszarze 

humanistycznych wyzwań opiekuńczych, [red.] B. Kromolicka, Toruń 2005.
27 Tamże.
28 Tamże, s. 95.
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określonego sposobu życia związanego ze społeczną aktywnością na rzecz dobra 
innych osób29. Wolontariusze w świadomości społecznej postrzegani są różnie. 
Z jednej strony jako osoby godne podziwu, jako swoiste wzory do naśladowania, 
a z drugiej strony jako ludzie godni politowania. Z pewnością obserwowana ostat-
nimi laty coraz większa popularność tej formy aktywności, zwłaszcza wśród mło-
dzieży wskazuje, iż przełamywane są w tym zakresie negatywne schematy, zaś eks-
ponowane są cechy pozytywne związane z realizacją istotnych celów społecznych, 
psychologicznych, zawodowych30.

Klub Ośmiu – młodzieżowego wolontariatu

Przykładem działalności wolontariackiej podejmowanej dobrowolnie, ochot-
niczo, przez młodzież gimnazjalną uczącą się w Dywitach jest działający pod 
skrzydłami ogólnopolskiej Fundacji „Świat na Tak” Klub Ośmiu – młodzieżowego 
wolontariatu, promujący wartościową formę aktywności młodzieży w czasie poza-
lekcyjnym.

Działalność ta wpisuje się w jedną z kategorii działań wolontariackich wyróż-
nionych w teorii pedagogiki społecznej, a mianowicie jako bezpośrednia działal-
ność wolontariacka realizowana w czasie wolnym.

Trzeba podkreślić, iż podejmowana przez młodych gimnazjalistów aktywność 
społeczna jest jedną z najważniejszych „bezpłatnych” form wsparcia ludzi potrze-
bujących pomocy, a nade wszystko jest przykładem odważnego i energicznego 
wprowadzania zmian w swoim otoczeniu. Młodzież hołdując humanistycznym war-
tościom, stawiając w centrum zainteresowania człowieka słabego, potrzebującego 
pomocy i wsparcia, poprzez swoją bezinteresowność w działaniu i aktywność stara 
się ulepszać istniejące warunki życia, rozwiązywać środowiskowe i własne proble-
my. W ten sposób realizowane są przytaczane już podstawowe zasady pedagogiki 
społecznej: pomocniczości, solidarności i aktywności jednostki.

Działająca w całej Polsce Fundacja „Świat na Tak” (koordynatorzy w 16 woje-
wództwach) powstała w 1998 roku, w kwietniu 2004 roku otrzymała status organi-
zacji pożytku publicznego, a w listopadzie tego samego roku nagrodę Pro Publico 
Bono.

Fundacja koncentruje się na działaniach wychowawczych. Drogą do osiągnię-
cia tego celu jest przede wszystkim upowszechnianie wolontariatu jako skuteczne-
go i sprawdzonego sposobu kształtowania charakteru. Podstawowa metoda pracy 
dostosowana jest do zainteresowań młodzieży, jej potrzeb emocjonalnych i wa-

29 A. Olubiński, Humanistyczno-edukacyjne wartości wolontariatu w przygotowaniu do pracy 
socjalnej, [w:] Wolontariat w obszarze humanistycznych wyzwań opiekuńczych, [red.] B. Kromolicka, 
Toruń 2005.

30 Tamże, s. 48.
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runków egzystencjalnych. Przesłaniem ideowym Fundacji są słowa Papieża Jana 
Pawła II dotyczące wolontariatu „Wolontariat to promień nadziei, który rozprasza 
mrok samotności i dodaje odwagi do przezwyciężania przemocy i egoizmu. Wy 
wolontariusze jesteście znakiem nadziei w naszych czasach. Wszędzie tam, gdzie 
mamy do czynienia z brakiem nadziei i cierpieniem”31.

Tak pojmowany wolontariat stał się myślą przewodnią Fundacji „Świat na Tak” 
w wychowaniu młodzieży do odpowiedzialności za siebie i bliskich. Zmiany poli-
tyczne i gospodarcze w Polsce wywołały różnorodne zaburzenia w relacjach mię-
dzyludzkich. Sytuacja ta najtrudniejszą okazała się dla młodzieży, dlatego właśnie 
do niej skierowany został program wychowawczy bazujący na wolontarystycznym 
przesłaniu służby pro publico bono.

Celem przywoływanej Fundacji jest przede wszystkim pomoc młodzieży bę-
dącej w trudnej sytuacji życiowej oraz niedostosowanej społecznie; popieranie ini-
cjatyw i podejmowanie działań służących wszechstronnemu rozwojowi i edukacji 
młodzieży; pomoc w podejmowaniu i upowszechnianiu przez młodzież działań na 
rzecz promocji modelu życia wolnego od uzależnień; poprawa relacji międzyludz-
kich; krzewienie idei demokracji; wspieranie młodzieży w dostosowaniu się do no-
wych warunków pracy i życia.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez między innymi: organizowanie wystaw, 
festiwali, konkursów; wspieranie programów, powoływanie i finansowanie placó-
wek o charakterze doradczo-edukacyjnym zajmujących się doradztwem w zakresie 
bytowym, edukacyjnym, psychologicznym, upowszechniającym postawy obywatel-
skie, zaradność, samodzielność i samorządność; pomoc finansową i rzeczową dla 
młodzieży będącej w trudnej sytuacji życiowej; prowadzenie i wspieranie klubów 
wychowawczo-resocjalizacyjnych i sportowych dla młodzieży z rodzin patologicz-
nych, młodzieży bezrobotnej oraz opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowaw-
cze lub zakłady karne; powoływanie i wspieranie klubów dla młodzieży niepełno-
sprawnej.

Jedną z głównych form działalności Fundacji jest inicjowanie, powoływanie 
i prowadzenie szkolnych Klubów Ośmiu – młodzieżowego wolontariatu, które 
powstają zarówno przy szkołach gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, zespołach 
szkół, jak i przy urzędach miast, urzędach powiatu, urzędach gminy, lokalnych cen-
trach wolontariatu, bursach szkolnych, młodzieżowych domach kultury. W ramach 
Klubów Ośmiu – młodzieżowego wolontariatu organizowany jest w całym kraju 
Samorządowy Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Koncepcja organizo-
wanego konkursu jest prosta. Każde miasto dokonuje wyboru, a następnie przed-
stawia całej Polsce swoją wspaniałą młodzież. Co roku spośród aktywnych młodych 
wolontariuszy wyłaniana jest Wspaniała Ósemka, która za swoją działalność otrzy-
muje nagrody i wyróżnienia. Obecnie konkurs organizowany jest w 85 miastach 
całej Polski. Organizowanie ogólnopolskiego konkursu „Ośmiu Wspaniałych” pro-

31 Zob. www.swiatnatak.pl
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mującego młodych społeczników jest zachętą dla młodych ludzi, by przeciwstawia-
li się uzależnieniom, przemocy i egoizmowi we własnym środowisku rodzinnym, 
szkolnym, koleżeńskim, lokalnym.

Warto zaznaczyć, iż nie bez znaczenia dla ogromnej i stale rosnącej popu-
larności szkolnych Klubów Ośmiu jest bardzo dobre przyjęcie wolontariatu przez 
młodzież, niewielkie koszty jego realizacji, wreszcie skuteczność wychowawcza. To 
są także między innymi powody uzasadniające potrzebę upowszechniania działal-
ności wolonatrystycznej, a o jej imponującej popularności wśród młodzieży szkol-
nej może świadczyć to, iż aktualnie w całej Polsce działa już 250 Klubów Ośmiu 
– młodzieżowego wolontariatu.

Istota i sens pracy wolontariackiej jest szczególnie eksponowana w działalno-
ści szkolnego Klubu Ośmiu promującego młodych społeczników w gminie Dywity.

Dywity są gminą wiejską położoną w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – 
stolicy Warmii i Mazur. Zamieszkuje ją przeszło 8 tys. osób. Sieć osadniczą tworzą 
zarówno wsie zbudowane w formie „ulicówek”, jak i znaczna liczba rozrzuconych 
pojedynczych gospodarstw rolnych, pokrywających teren gminy w sposób równo-
mierny. Odstępstwo od tej zasady stanowi południowa część gminy granicząca 
z Olsztynem, która ma dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną, co sprzyja 
szybkiemu rozwojowi jednorodzinnego budownictwa mieszkalnego, czemu towa-
rzyszy także szybki rozwój handlu i usług. W Dywitach funkcjonuje Zespół Szkół 
– Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum oraz Powiatowa Szkoła Muzyczna 
I stopnia. To uczniowie tych placówek zaangażowali się w działalność wolontariac-
ką.

Nie ulega wątpliwości, iż działalność Klubu Ośmiu – młodzieżowego wolon-
tariatu sprzyja kształtowaniu wśród młodzieży relacji międzyludzkich opartych na 
społecznej solidarności wynikającej z dobrej woli i zaangażowania emocjonalnego. 
Młodzież koncentruje swoją aktywność zwłaszcza na budowaniu wspólnoty między 
ludźmi, uwrażliwianiu ich na los potrzebujących, braniu odpowiedzialności za swo-
je życie, a także życie społeczne.

Działalność podejmowana przez wolontariuszy ma także przełamywać nie-
pożądane zjawiska w środowisku lokalnym (np. przeciwdziałanie marginalizacji 
seniorów), skierowana jest do wszystkich środowisk, wszystkich mieszkańców gmi-
ny. Tej aktywności przyświeca cel upowszechniania kultury, aktywnego spędzania 
czasu wolnego, integracji, a także dążenie do pobudzania i ożywiania zespołowej 
aktywności, ale przede wszystkim koncentracja na poszczególnych jednostkach 
i ich potrzebach.

Klub Ośmiu – młodzieżowego wolontariatu zrzeszający uczniów Gimnazjum 
Zespołu Szkół w Dywitach został zarejestrowany pod numerem 22/2009 i działa 
już trzeci rok. Obecnie w jego szeregach aktywnie realizuje różne formy działalno-
ści na rzecz społeczności lokalnej 24 wolontariuszy.
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Do założenia Klubu Ośmiu wystarczy przynajmniej 8 osób chętnych do pracy 
w wolontariacie, powołanie opiekuna, wytypowanie gospodarzy Klubu Ośmiu oraz 
określenie planu zadań. Istotne jest wskazanie, jaka aktywność wolontariacka może 
być podjęta w szkole, a także jakie placówki społeczne i edukacyjne, w których mo-
gliby pomagać wolontariusze, istnieją w środowisku lokalnym. Jest to ważne przy 
określeniu programu zadań Klubu Ośmiu oraz zadań indywidualnych wolontariu-
szy. Pola aktywności wolontarystycznej mogą być bardzo różne w zależności od 
potrzeb dostrzeganych przez klubowiczów, na przykład pomoc w odrabianiu lekcji 
słabszym uczniom w szkole, regularne wizyty w domu pomocy społecznej, opieka 
nad samotnymi seniorami, przygotowywanie imprez okolicznościowych z okazji 
Dnia Babci, Dnia Dziadka, zbiórki żywności.

Z listą wolontariuszy, programem, zadaniami, planem pracy oraz wskazanym 
opiekunem zostaje zapoznany dyrektor szkoły (lub placówki oświatowej), który 
powołuje Klub Ośmiu – młodzieżowego wolontariatu i podpisuje deklarację współ-
pracy z działającą w całym kraju Fundacją „Świat na Tak”.

Warto zauważyć, iż każdy z młodych wolontariuszy zobowiązany jest do wy-
pełnienia deklaracji wolontariusza, na podstawie której zgłasza swoje uczestnic-
two w Klubie Ośmiu. Podpisując deklarację wolontariusz zobowiązuje się do prze-
strzegania zasad oraz do aktywnej działalności w Klubie Ośmiu – młodzieżowego 
wolontariatu. Ponieważ w większości członkami Klubu Ośmiu są osoby niepełno-
letnie, deklarację podpisuje także przynajmniej jeden z rodziców lub opiekunów 
prawnych dziecka.

Następnie po otrzymaniu wymaganej dokumentacji Zarząd Fundacji „Świat 
na Tak” podejmuje decyzję o rejestracji nowego szkolnego Klubu Ośmiu, jednocze-
śnie nadając mu kod rejestracyjny, a każdemu członkowi numer identyfikacyjny.

Członkowie Klubu Ośmiu – młodzieżowego wolontariatu otrzymują legityma-
cje wolontariusza oraz indeksy. Legitymacja to nic innego jak karta wolontariusza 
(zawierająca zdjęcie, imię i nazwisko oraz numer identyfikacyjny) potwierdzająca 
jego członkostwo w Klubie Ośmiu. Indeks natomiast jest dzienniczkiem dokumen-
tującym całoroczną pracę wolontariusza. Dodatkowo wolontariusze otrzymują 
znaczki wolontariusza, mają również prawo do udziału w szkoleniach i obozach 
szkoleniowych oraz mogą korzystać z programów, materiałów dydaktycznych 
i logo Klubu Ośmiu – młodzieżowego wolontariatu.

Gimnazjaliści z Klubu Ośmiu w Dywitach odbyli szkolenie w Olsztyńskim 
Centrum Wolontariatu ,,Spinacz”. Przede wszystkim dowiedzieli się, kto może zo-
stać wolontariuszem, gdzie może pracować, w jaki sposób pomagać innym. W trak-
cie szkolenia obok humanistyczno-pedagogicznych aspektów pracy wolontariackiej 
omawiano także jej aspekty prawne. Wolontariusze zostali poinformowani także 
o tym, w jaki sposób sami mogą organizować się i udzielać w najbliższej okoli-
cy, w swojej wsi. Istotne było zwrócenie ich uwagi na konieczność promowania 
pozytywnych, prospołecznych postaw i działań młodzieży na rzecz najbliższego 
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otoczenia: grupy rówieśniczej, sąsiadów, osiedla, szkoły, klasy oraz upowszechnia-
nie zachowań życzliwości na co dzień, jako antidotum na obserwowaną agresję 
i brutalizację życia.

Podstawą działań wolontariuszy zrzeszonych w Klubie Ośmiu – młodzieżowe-
go wolontariatu są następujące zasady:

1. Zasada indywidualnego zaangażowania wolontariuszy w pomoc potrzebują-
cym,

2. Zasada „wstyd za zło”,
3. Zasada budowania cywilizacji miłości.
Wolontariusze Klubu Ośmiu podejmują działania grupowe oraz indywidualne. 

Nie ulega wątpliwości, iż praca w grupie daje młodemu człowiekowi poczucie przy-
należności i bezpieczeństwa, będąc jednocześnie doskonałą lekcją współdziałania. 
Podejmowanie zadań indywidualnych jest o tyle cenne, iż kształtuje w wolontariu-
szu takie cechy, jak zaradność czy samodzielność. W obu jednak wypadkach liczy 
się zobowiązanie do osobistego realizowania zadań, bez zrzucania swoich obowiąz-
ków na innych.

Jednak o ile młodzież nie ma większych trudności z wypełnianiem pierwszej 
zasady osobistego zaangażowania w pracę społeczną, trudniejsze jest odpowie-
dzialne przyjęcie zasady „wstyd za zło”. Ta zasada godności i honoru polega na 
poważnej refleksji i właściwej ocenie dokonanego czynu przez sprawcę oraz na 
przeprosinach skierowanych do osoby skrzywdzonej. Tu młodzi ludzie mają jednak 
często problem związany z kwalifikacją czynu i obiektywnym uznanie swojego błę-
du. Młodzi ludzie często nie dostrzegają problemu we własnym zachowaniu.

Patronem Klubów Ośmiu – młodzieżowego wolontariatu jest Jan Paweł II, 
niekwestionowany autorytet dla wielu, bez względu na światopogląd, pochodzenie, 
kulturę. Dlatego też na posiedzeniu Kapituły Klubów Ośmiu w 2005 roku wolon-
tariusze jednogłośnie przyjęli głoszoną przez Papieża Jana Pawła II zasadę „budo-
wania cywilizacji miłości”.

Wolontariusze podejmując działania i zadania określone indywidualnie, włą-
czają się także w realizację zadań obligatoryjnych przyjmowanych przez Ogólno-
polską Kapitułę. Należą do nich: Samorządowy Konkurs Nastolatków „Ośmiu 
Wspaniałych”, Wigilia Polska, Bal Integracyjny, Dzień na Tak.

Celem Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” reali-
zowanego przez samorządy lokalne w całej Polsce jest pokazanie i nagrodzenie 
młodzieży aktywnej, nie bojącej się wyzwań, działającej wbrew modom i nega-
tywnym opiniom rówieśników, podejmującej w sposób bezinteresowny działania 
na rzecz swojego środowiska lokalnego. To osoby, dla których otrzymanie tytułu 
„Wspaniałego” nie jest uwieńczeniem dotychczasowej aktywności, ale jest jeszcze 
większą mobilizacją do szukania coraz nowych obszarów, w których można poma-
gać innym. Laureaci konkursu to najczęściej wolontariusze już działający w Klubie 
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Ośmiu – młodzieżowego wolontariatu lub osoby, które dopiero włączają się w dzia-
łania najbliższego Klubu Ośmiu.

„Wigilia Polska – przy wspólnym stole” to rodzinne spotkanie wolontariuszy 
wraz z podopiecznymi Klubów, ale również tymi wszystkimi, którzy w różny spo-
sób zostali dotknięci przez los. Przy symbolicznym świątecznym stole spotykają się 
osoby samotne, bezdomne i dzielą się chlebem, wspólnie śpiewają kolędy. Celem 
takich spotkań jest nie tylko pamięć o słabszych, ale też uwrażliwienie społeczności 
lokalnych na potrzeby różnych grup społecznych.

Integracyjne bale karnawałowe są zabawami, do których zapraszane są nie-
pełnosprawne dzieci i młodzież. Dla wielu z nich to jedyna sposobność wyjścia 
z domu i zapomnienia na chwilę o swoich ułomnościach. Różna tematyka bali 
pozwala im rozwijać inwencję twórczą w przygotowywaniu kostiumów. Atrakcjami 
balu są tańce, zabawy, konkursy, wybór Królowej i Króla Balu.

„Dzień na Tak” obchodzony 21 marca stanowi alternatywę dla Dnia Wagaro-
wicza. Celem „Dnia na Tak” jest zachęta do zmiany negatywnych relacji między-
ludzkich. W tym dniu wolontariusze organizują szkolne przedstawienia, zbiórki 
na cele charytatywne, docierają do wielu osób z dobrym przesłaniem, dobrym sło-
wem, gestem i działaniem.

Poza wymienionymi obligatoryjnymi, ogólnopolskimi działaniami wolontariu-
sze z Klubu Ośmiu – młodzieżowego wolontariatu w Dywitach realizują wiele war-
tościowych dla społeczności lokalnej inicjatyw. Są to między innymi:

„Biblioteka na telefon”, która jest bardzo cenną dla podnoszenia jakości życia 
mieszkańców gminy inicjatywą młodych wolontariuszy. Jej działalność jest adre-
sowana do osób starszych, samotnych i schorowanych, także do młodych mam, 
samotnych matek, do tych wszystkich osób, które z różnych powodów nie są w sta-
nie samodzielnie dotrzeć do biblioteki, aby skorzystać z jej zbiorów. Wszystkie 
zainteresowane osoby zgłaszają telefonicznie chęć wypożyczenia książek, czy sko-
rzystania z innych zbiorów biblioteki, a wolontariusze – gimnazjaliści im te książki 
dostarczają. Ta inicjatywa wolontariuszy spotkała się z ogromnym zrozumieniem 
i zaangażowaniem ze strony pracowników bibliotek, którzy wspierają młodych wo-
lontariuszy w skutecznej realizacji tego przedsięwzięcia, także organizując dojazd 
do osób mieszkających poza miejscowościami Dywity, Sętal i Kieźliny, w których 
znajdują się biblioteki.

Kolejną, cykliczną już akcją organizowaną przez młodych wolontariuszy jest 
sprzątanie cmentarzy parafialnych, zwłaszcza przed Świętem Zmarłych. Wolon-
tariusze także zorganizowali akcję sprzątania przedwojennych części cmentarzy 
w Sętalu, Brąswałdzie. Takie przedsięwzięcia nie tylko jednoczą młodych ludzi 
w realizacji słusznego zadania o wymiarze praktycznym (uprzątnięcie miejsca, 
odnowienie), ale zapewne cenniejszy jest tutaj wymiar kulturowy, duchowy, który 
towarzyszy realizacji tego typu działań. Młodzi ludzie mają bowiem okazję prześle-
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dzić zawiłości losów ludzkich, tak przecież charakterystycznych dla terenów War-
mii. Cmentarze są przecież najwierniejszym świadectwem ludzkiej historii.

Gimnazjaliści – wolontariusze opiekują się także osobami starszymi mieszka-
jącymi we wsi Dywity. Obecnie pod ich opieką pozostają trzy samotne, schorowane 
seniorki. Wolontariusze regularnie odwiedzają te panie raz w tygodniu, spędzają 
u nich ok. 2–3 godzin, dotrzymują towarzystwa, rozmawiają, pomagają w wyko-
nywaniu drobnych prac domowych. Jest to zdecydowanie cenna i godna uwagi 
inicjatywa, która przede wszystkim ma uczulić młodych ludzi na to, iż starość po-
winna być ukoronowaniem życia, a nie okresem degradacji indywidualnej i społecz-
nej. Jeśli pragniemy, by starość była wypełniona życiem, starsza osoba musi tkwić 
w nurcie życia rodzinnego i społecznego, a nie znajdować się na jego marginesie. 
Niezbędna jest zatem międzypokoleniowa solidarność, sieć kontaktów rodzinnych, 
a także oparcie w społeczności lokalnej. Tylko wówczas zapobiec można społeczne-
mu wykluczaniu osób starszych, ich marginalizacji, przejawom ageizmu. Potrzeba 
budowania społeczeństwa, w którym ludzie nie są dyskryminowani ze względu na 
swój wiek, gdzie mogą w pełni aktywnie się rozwijać, jest coraz bardziej istotna. 
Jest to tym bardziej ważne w perspektywie dalszego pogłębiania się procesu sta-
rzenia społeczeństwa polskiego. Działalność wolontariacka podejmowana przez 
gimnazjalistów na rzecz seniorów mieszkających na wsi jest bardzo cenna także 
dlatego, iż niektórzy badacze (Brunon Synak32, Piotr Błędowski33) zwracają uwagę 
na ogólnie gorszą sytuację seniorów mieszkających na wsi. Autorzy wskazują różne 
powody takiego stanu rzeczy, między innymi niewystarczający rozwój infrastruk-
tury społecznej i niedostateczną sieć placówek usług bytowych. Nie ulega wątpli-
wości, iż stosunkowo w największym zakresie zmieniło się usytuowanie starszych 
osób właśnie w rodzinach wiejskich. O ile jeszcze do niedawna rodzina wiejska była 
synonimem „rodziny tradycyjnej”, w której między innymi wysoka była pozycja 
społeczna starszych jej członków, to – zdaniem przywoływanych autorów – twier-
dzenie takie obecnie wydaje się być zawodne. Okazuje się, iż usytuowanie starszej 
osoby w rodzinie jest dziś korzystniejsze w mieście niż na wsi. Dotyczy to takich 
elementów życia rodzinnego, jak udział starszych osób w podejmowaniu decyzji 
czy uczestnictwo w spotkaniach rodzinnych – podkreśla Piotr Błędowski34. Wie-
le zależy zatem od środowiska lokalnego, ludzi i instytucji w nim działających. 
Bez wątpienia realizacja tego typu zadań podejmowanych przez młodzież sprzyja 
okazaniu tego, iż młodszym mieszkańcom gminy zależy na tym, aby seniorzy nie 
czuli się izolowani, niepotrzebni, zapomniani. Gimnazjaliści walczą w ten sposób 
z negatywnymi uprzedzeniami i stereotypami dotyczącymi osób w wieku starszym, 
które nierzadko są oceniane na podstawie swojego wieku jako mniej zdolne, mniej 

32 B. Synak, Polska starość – próba zarysowania diagnozy i kierunku przemian, „Praca Socjalna” 
2003, nr 2, s. 12.

33 P. Błędowski, Lokalna polityka społeczna wobec osób starszych, „Praca Socjalna” 2003, nr 2, 
s. 66.

34 Tamże.
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kompetentne do wykonywania czynności, realizowania zadań, podejmowania róż-
nych form aktywności. W ten rodzaj aktywności wpisuje się także kolejna podejmo-
wana przez wolontariuszy inicjatywa, a mianowicie współpraca z Domem Pomocy 
Społecznej „Kombatant” w Olsztynie, w ramach której młodzież organizuje bale 
z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka, występy, spotkania andrzejkowe, wieczornice. 
W ramach tej działalności młodzież zorganizowała także spotkanie międzypokole-
niowe z okazji Rocznicy Katyńskiej.

Wolontariusze z Zespołu Szkół w Dywitach zaangażowani są także w udział 
w akcji „Podziel się posiłkiem” organizowanej przez Bank Żywności w Olsztynie 
na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Spośród grupy wolontariuszy,  
12 uczennic z gimnazjum przyłączyło się do tej akcji, prowadząc zbiórkę w dwóch 
sklepach na terenie Olsztyna. Zebrane produkty trafiły do organizacji i instytucji 
współpracujących z Bankiem Żywności w Olsztynie, na co dzień zajmujących się 
dożywianiem dzieci. Są wśród nich szkoły, świetlice, domy dziecka, towarzystwa 
przyjaciół dzieci oraz stowarzyszenia pomagające dzieciom i młodzieży. Zbiórkę 
żywności przeprowadzono także w 3 sklepach na terenie gminy Dywity (w Dywi-
tach, Kieźlinach i Bukwałdzie). W tych sklepach zebrano 280 kg żywności, która 
została przekazana rodzinom zamieszkałym na terenie gminy. W przygotowanie 
paczek zaangażowani byli wolontariusze, którzy w celu wytypowania rodzin najbar-
dziej potrzebujących współpracowali z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
w Dywitach.

Gimnazjaliści zrzeszeni w Klubie Ośmiu prowadzą także sklepik szkolny, 
w którym podczas przerw – w ramach działalności wolontariackiej – sprzedają 
słodkie bułeczki i własne wypieki. Dochód z tej sprzedaży także przeznaczony jest 
dla rodzin potrzebujących zamieszkujących teren gminy.

Wolontariusze zaangażowali się również w promowanie akcji głosowania na: 
„Mazury cud natury”, opracowano ulotkę, którą przekazywano uczniom w trakcie 
przerw, zachęcając ich do głosowania.

Młodzież uczciła Międzynarodowy Dzień Wolontariatu, który jest obchodzo-
ny 5 grudnia. Szkolny Klub Ośmiu – młodzieżowego wolontariatu przygotował 
dla uczniów szkoły prezentację podsumowującą dotychczasową działalność Klubu 
Ośmiu w gimnazjum. Ważnym elementem tego święta był udział przedstawicieli 
Klubu w Wojewódzkich Obchodach Dnia Wolontariatu w Urzędzie Marszałkow-
skim w Olsztynie.

Podsumowanie

Stale rosnąca liczba czynów przestępczych dokonywanych przez młodzież, 
nasilająca się ich brutalność oraz obniżanie wieku młodocianych przestępców, do-
wodzą pilnej potrzeby podjęcia skutecznych działań wychowawczych, kreujących 
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pozytywne, a jednocześnie atrakcyjne dla młodzieży wzory zachowań, postaw 
i działań. Takie właśnie założenia przyświecają działalności podejmowanej w ra-
mach Klubów Ośmiu – młodzieżowego wolontariatu, które promują młodych ludzi 
mających z jednej strony pozytywną projekcję własnego życia, z drugiej – wielką 
wrażliwość na potrzeby człowieka słabego, szukającego oparcia, gotowych zawsze 
wyciągnąć rękę do potrzebującego i pospieszyć mu z pomocą.

Kluby Ośmiu i podejmowane przez nie inicjatywy społeczne młodzieży stały 
się swojego rodzaju odpowiedzią na potrzeby wychowawcze oraz poprawę relacji 
między rówieśnikami, ale nie ulega wątpliwości, iż stały się także wyzwaniem dla 
dyrekcji szkół oraz nauczycieli. Wolontariat stopniowo przestał być przez nich po-
strzegany jako kolejne kółko zainteresowań czy ciekawy sposób spędzenia wolnego 
czasu, ale został przyjęty jako jedna ze skutecznych metod wychowawczych. Stał 
się podstawą budowania właściwych, opartych na przyjaźni i życzliwości, relacji.

Odnosząc się sformułowanej przez Helenę Radlińską reguły pedagogiki spo-
łecznej: budować świat człowieka (środowisko) jego siłami, w imię jego ideałów35 
można ukazać rolę wolontariatu jako siły sprawczej danego środowiska lokalnego. 
Wolontariat młodzieżowy ma istotne znaczenie w czasach współczesnych, które 
cechuje brak zainteresowania drugim człowiekiem. Uczy młodych ludzi bezintere-
sownej pomocy, dostrzegania potrzeb drugiej osoby i uznania człowieka potrzebu-
jącego, jako wartości autotelicznej.

Warto zwrócić uwagę, że szkoła coraz częściej odgrywa istotne znaczenie 
w kreowaniu inicjatyw społecznych, skupia je, pobudza, ukierunkowuje. Tak stało 
się właśnie tym przypadku.
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Essence and Significance of the Voluntary Service 
By Example of the Club of Eight – the Junior Voluntary Service 

School Club in Dywity

Summary: At present the voluntary service constitutes one of the central pillars of our civic soci-
ety. Everybody has the opportunity to improve their general livingcondition, to solve individual 
and neighbourhoodproblems by active involvement based on the guiding principles of mutual 
assistance, solidarity and active engagement. This paper focuses on the voluntary service under 
the aspects of a particular social relation, based on cooperation and human interaction.

An environment that backs up social commitment, enhances the individual motivation to 
keep up this sort of activity, thus turning into a powerful stimulus for further commitment to 
the public cause, generating a cumulative process of mutual relations and interdependencies 
which eventually results in the voluntary service. This paper presents choice aspects of the es-
sence and significance of social involvement and voluntary work by example of the honorary, 
non profit welfare work of grammarschool students at the Education Centre Dywity, organized 
in the “Club of Eight” junior voluntary service. This paper presents exemplary projects realized 
by the juvenile volunteers to the benefit of the local community.

Key words:  social involvement, voluntary service, social environment, juvenile voluntary service, 
motive force, local environment.




