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Zostań wolontariuszem podczas pobytu w
Głuchołazach
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Wolontariuszem może zostać niemal każdy – nie musimy mieć jakichś szczególnych
zdolności i umiejętności. Najważniejsze są chęci i zaangażowanie, choć czasem
odpowiednia wiedza oraz doświadczenie są również potrzebne.
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Wolontariat dla wielu osób nie jest utożsamiany z pełnoprawną pracą, głównie ze względu na to, iż jest to zajęcie
nieodpłatne. Polega on przede wszystkim na świadczeniu usług i wsparcia na rzecz instytucji, firm czy organizacji
pozarządowych. Zazwyczaj są to ściśle określone cele i działania, które mają służyć nie tylko konkretnemu
pojedyńczemu człowiekowi, a i określonej grupie czy społeczności. Poza tym wolontariat to nie tylko pomoc osobom
starszym czy chorym, to także wsparcie w czasie dużych imprez czy pomoc podczas grupowych wyjazdów.
Zazwyczaj więc wolontariusz działa na rzecz innych, czyli tych, którzy są słabsi, bardziej nieporadni lub poszkodowani
i tym samym wymagają pomocy ze strony innych. Zakres ich działań może być różny, w zależności od profilu
placówki dla której świadczą swoje usługi.
Jeżeli wśród osób czytających ten artykuł jest ktoś, kto chciałby w najbliższym czasie, a dokładnie w trakcie wakacji

zostać wolontariuszem Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Razem" w Chybiu to jest taka możliwość.
Stowarzyszenie ma w swoich planach wyjazd ze swoimi podopiecznymi na dwutygodniowy turnus rehabilitacyjny do
Głuchołaz. Ilość podopiecznych, którzy wyjadą na taki turnus jest uzależniona od ilości opiekunów – wolontariuszy.
Tylko od takich osób zależy ilu podopiecznych uda się w to miejsce.
- Przez 7 lat jeździłam jako wolontariuszka na te obozy i potwierdzam, że naprawdę warto. Przez te dwa
tygodnie nie tylko dajemy coś od siebie, ale też wiele otrzymujemy. Zachęcam do zgłaszania się. Od liczby
opiekunów zależy liczba podopiecznych zakwalifikowanych do udziału – mówi Joanna Kapias; wolontariuszka
Stowarzyszenia, która również dużo działa na rzecz środowiska osób z dysfunkcją wzroku.
Dlatego wszystkich , którzy dysponują wolnym czasem od 18 lipca do 2 sierpnia 2020, mają otwarte serce i chcą
poświęcić je przez te dwa tygodnie niepełnosprawnemu koledze czy koleżance do telefonicznego potwierdzenia
chęci wyjazdu (tel 603 879 474 lub 601 458 698)
Szczęście i radość wypisana na twarzy podopiecznego z pewnością wynagrodzi trud a satysfakcja z dobrze
wykorzystanego czasu zapadnie na długo w pamięci. W młodych ludziach jest ogromna siła, o czym zdołaliśmy się już
wielokrotnie przekonać. Wierzymy więc, że mobilizacja wśród wolontariuszy może wiele zdziałać. Tylko Razem
możemy wiele.
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