
Szkolne Centrum Wolontariatu w Zespole Szkół w Wojkowicach działa od XII 2009 r. 
 
Głównym celem działalności Centrum jest rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i 
wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, umożliwienie młodym ludziom podejmowania 
działań na rzecz osób potrzebujących pomocy. 
 
Do tej pory wszystkie zadania związane z pracą wolontaryjną organizowane były przez 
Szkolny Ośrodek Kariery, który od początku promuje idee wolontariatu. 
 
W ramach wolontariatu organizowanych było wiele przedsięwzięć  min. 

1. Zajęcia dla chętnych uczniów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 
(świetlice środowiskowe, świetlice wychowawcze, Dom Dziecka) 

2. Zajęcia w charakterze wolontariuszy w MOK- u oraz Centrum Młodzieżowym 
„TLEN” (praca z małymi dziećmi w okresie ferii zimowych.   

3. Staże wakacyjne dla wolontariuszy w placówkach pomocy społecznej (praca z ludźmi 
starszymi i chorymi) 

4. Współpraca z fundacją Onkologiczną „PRO SALUTE”. 
Nasza szkoła zaproszona została przez Hospicjum Onkologiczne w Będzinie i 
Fundację "Pro Salute" do udziału w przedsięwzięciu, w którym młodzież może poznać 
przesłanie wolontariatu w najtrudniejszym jego wymiarze. „Hospicjum to też życie” – 
pod takim hasłem nasi uczniowie realizują kampanię, która ma uwrażliwi ć 
społeczeństwo na problemy chorób nowotworowych, w tym znaczenia profilaktyki 
zachorowań oraz na problemy chorych.   

5. Uczniowie naszej szkoły jako wolontariusze wzięli udział w programie „Pole nadziei” 
- międzynarodowej akcji, której celem jest przede wszystkim pozyskiwanie funduszy 
na tworzenie hospicjów i promocja idei wolontariatu. W czasie akcji uczniowie 
zasadzili ponad 2000 cebulek żonkili – kwiatów będących dla chorych symbolem 
nadziei. 

6. Każdego roku w kwietniu nasi wolontariusze biorą udział w dużym przedsięwzięciu 
skierowanym do mieszkańców naszego miasta - „Wielkiej Kweście Żonkilowej”. 
Wolontariusze z naręczem żonkili kwestują na ulicach miasta, pozyskując w ten 
sposób środki finansowe na Centrum Wolontariatu Hospicyjnego. W czasie 
dwudniowej akcji, udało nam się pozyskać ponad 2, 500. 

7. Szkolne Centrum Wolontariatu wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Kultury oraz 
Urzędem Miasta było również organizatorem Koncertu Charytatywnego dla 
mieszkańców Wojkowic. Koncert odbył się w październiku 2010 r z okazji 
Światowego Dnia Hospicjum. Całkowity dochód z koncertu przeznaczony został na 
zakup sprzętu pomocniczego. 

W związku z dużą ilością działań związanych z pracą wolontaryjną oraz dużym 
zainteresowaniem młodzieży, postanowiliśmy w naszej szkole otworzyć Szkolne Centrum 
Wolontariatu. 
Siedzibą Centrum jest Szkolny Ośrodek Kariery, który będzie koordynował  wszystkie 
działania związane z wolontariatem w naszej szkole. 
Patrząc na doświadczenia w pracy wolontaryjnej naszych uczniów, wierzymy, iż 
wolontariuszy będzie coraz więcej. 
 
Mottem naszych działań stały się słowa piosenki St. Sojki: „… życie nie tylko po to jest, by 
brać, życie nie po to jest by bezczynnie stać, lecz aby żyć – siebie samego trzeba dać…”  


