Podsumowanie projektu gimnazjalnego „Wolontariat z klasą” w Zespole Szkół Publicznych
w Czerniejewie.

W roku szkolnym 2015/2106 Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych w Czerniejewie
uczestniczyło, jako jedno z trzydziestu szkól gimnazjalnych z Wielkopolski, w II edycji projektu
„Wolontariat z klasą”. Inicjatorem tegoż projektu była Fundacja Creo, zajmująca się promowaniem
idei wolontariatu. Ze strony internetowej Fundacji Creo możemy przeczytać następujące informacje
dotyczące projektu: „WOLONTARIAT Z KLASĄ - program rozwoju aktywności społecznej
gimnazjalistów" powstał w odpowiedzi na problem związany z ograniczoną aktywnością społeczną
wśród nastolatków. Gimnazjaliści to uczniowie, dla których okres dojrzewania jest bardzo burzliwy,
jest to czas poszukiwania pomysłu na siebie i własną tożsamość. Dzięki naszemu projektowi będą
mogli przekonać się, jak wiele można zyskać pomagając innym oraz jak wiele dobrego można zdziałać
pracując w grupie. Dzięki merytorycznie przygotowanym zajęciom młodzież zostanie uwrażliwiona
na potrzeby osób starszych i niepełnosprawnych. Praktyczne ćwiczenia na symulatorze starości
oraz wózku inwalidzkim zwrócą uwagę młodych ludzi na przeszkody, z którymi codziennie borykają się
seniorzy oraz osoby niepełnosprawne”.
Projekt, który formalnie był realizowany od 2 lutego 2015 roku do 30 kwietnia 2016 roku,
rozpoczął się w naszej szkole od podpisania przez Dyrekcję listu intencyjnego wyrażającego chęć
udziału szkoły w projekcie i wyznaczeniu opiekunów Szkolnego Klubu Wolontariatu, którymi zostali
Pani Pedagog Agnieszka Sopolińska oraz Pan Psycholog Wojciech Jarząbek. Następnie, jeszcze
w kwietniu 2015 roku, odbyło się w Poznaniu szkolenie dla opiekunów szkolnych klubów
wolontariatu, w których uczestniczył przedstawiciel Gimnazjum w Czerniejewie – Pan Wojciech
Jarząbek. Końcówka roku szkolnego 2014/2015 to etap rekrutacji wolontariuszy spośród
gimnazjalistów oraz pierwszych zajęć wprowadzających w tematykę wolontariatu z Animatorami
z Fundacji Creo – Panią Niną Woderską oraz Panem Ryszardem Michalskim.
Z początkiem roku szkolnego 2015/2016 ruszył właściwy etap realizacji projektu. Kilkunastu
wolontariuszy uczestniczyło, w miarę swoich możliwości, w cotygodniowych spotkaniach Szkolnego
Klubu Wolontariatu, mając na celu stworzenie pomysłów oraz planu działania wolontariackiego
na najbliższy rok szkolny. Również z początkiem września, w korytarzu przy sali nr 4,zawisła gablota
informacyjna, dedykowana dla Szkolnego Klubu Wolontariatu, a ufundowana przez Fundację Creo.
W trakcie roku szkolnego grupa wolontariuszy z Gimnazjum w Czerniejewie podjęła szereg
działań, z których do najważniejszych trzeba zaliczyć udział w Wigilii dla Seniorów z Gminy
Czerniejewo oraz przygotowanie przedstawienia świątecznego na tą okazję oraz kartek świątecznych,
udział w zbiórkach żywności przed Świętami Bożego Narodzenia i Świętami Wielkanocnymi
oraz pomoc w organizacji śniadania Wielkanocnego dla Seniorów. Ponadto część wolontariuszy
ze Szkolnego Klubu Wolontariatu zaangażowała się w akcję koleżeńskiej pomocy dla uczniów
z trudnościami w nauce.
Dodatkowym celem projektu, obok samej aktywności wolontariackiej, było doskonalenie
umiejętności i nabywanie wiedzy przez Wolontariuszy. Cel ten był realizowany poprzez szkolenia
organizowane przez Animatorów – Panią Ninę Woderską i Pana Ryszarda Michalskiego. Zajęcia
dotyczyły głównie problematyki niepełnosprawności i osób starszych.
Podczas spotkań
Wolontariusze nauczyli się, między innymi, sposobów pomagania osobom poruszającym się przy
pomocy wózka inwalidzkiego – wchodzenie i schodzenie po schodach z osobą na wózku inwalidzkim,
manewrowanie wózkiem inwalidzkim, jak również mieli możliwość zapoznania się

z tzw. symulatorem starości – specjalne obciążniki na stawy utrudniające poruszanie, rękawiczka
powodująca drżenie dłoni, gogle zaburzające zmysł widzenia. Wszystkie te aktywności miały
za zadanie uwrażliwić uczniów na problemy i potrzeby osób niepełnosprawnych i starszych. Dzięki
takiej formie zajęć, w których gimnazjaliści mieli możliwość wejścia w rolę osób niepełnosprawnych
i starszych i przyjąć ich perspektywę, z pewnością łatwiej będzie im w przyszłości wyjść naprzeciw ich
oczekiwaniom i nieść pomoc. Uroczyste podsumowanie projektu jest zaplanowane wraz z końcem
roku szkolnego, kiedy Wolontariuszom zaangażowanym w projekt zostaną wręczone pamiątkowe
dyplomy. Mam nadzieję, że dla tej grupy młodych ludzi będzie to początek ich przygody
z wolontariatem i będą tego typu działania kontynuowali w dorosłym życiu.
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