Lokalne Centrum Wolontariatu przy ZSSChiO
w Jarosławiu
Lokalne Centrum Wolontariatu to centrum, które promuje i organizująca
wolontariat na poziomie miasta, gminy czy powiatu. Takie Centrum aktywnie
promuje wolontariat jako ważne zjawisko w życiu społecznym, systematycznie
powiększa grono uczestników tego ruchu, szkoli i wspiera wolontariuszy oraz
dociera do mediów i opinii publicznej, tworząc wokół wolontariatu sprzyjający
klimat. Ale przede wszystkim, LCW jest swoistym punktem kontaktowym
pomiędzy biorcami a dawcami wolontariatu.
Wolontariat rozwija wśród młodzieży postawę alternatywną dla
konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania
autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań,
w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego.
W Lokalnym Centrum Wolontariatu w drugim semestrze roku szkolnego
2016/2017 działało 40 wolontariuszy, w większości uczniów naszej szkoły, jeden
uczeń z I LO im. M. Kopernika oraz 2 uczennice z Publicznego Gimnazjum nr 5
w Jarosławiu. Działalność Lokalnego Centrum Wolontariatu w tym okresie
obejmowała: zbiórki publiczne i inne działania związanie
z kampanią
Jarosławskie Kilometry Dobra, współpracę ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno –
Wychowawczym (praca w świetlicy oraz imprezy okazyjne), współpracę ze
Stowarzyszeniem "Rodzina Kolpinga" (Piknik w Heluszu), współpracę z
hospicjum w Jarosławiu oraz Ośrodkiem Rehabilitacyjno Edukacyjno
Wychowawczym i Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z
Niepełnosprawnością Intelektualną (Marsz Godności, turniej piłki nożnej osób
niepełnosprawnych). Oprócz działań cyklicznych nasi wolontariusze brali udział
w różnych akcjach lokalnych: pikniku rowerowym w Jarosławiu, w akcji
"Kocham, więc badam!” w ambulansie Fundacji „Słoneczna Przyszłość” oraz, w
ramach współpracy z Zespołem Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w
Jarosławiu, w widowisku „Gdy nas zabraknie, to kamienie za nas będą mówić”.
Szczególną pracowitością wykazali się uczniowie: Sandra Czwałga - 1 Tf,
Eliza Łabuz, Magdalena Bednarz – 1 LO, Paulina Kruk, Katarzyna Wasiuta – 2 cw,
Andżelika Pacuła, Natalia Cwynar, Gabriela Adamarek – 1 f.
Dziękujemy im serdecznie. Wierzymy, że praca w wolontariacie przyczynia się do
ich wewnętrznego, osobistego rozwoju. Zaletą pomagania jest przecież to, że

również pomagający wiele otrzymuje w zamian, poznaje siebie i rozwija w sobie
szlachetne cechy.
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