Być nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla innych

Wolontariat? Nie dla wszystkich brzmi to
znajomo. Dla nas jest to jednak bardzo
ważna aktywność, której poświęcamy się z
zaangażowaniem i entuzjazmem. Aby
przybliżyć innym naszą działalność,
staraliśmy się odpowiedzieć szczerze na
kilka poniższych pytań. Mamy nadzieję, że
zachęci to więcej osób do podjęcia
podobnej decyzji o poświęceniu swojego
czasu innym ludziom.

Dlaczego podjęliśmy decyzję o byciu wolontariuszami?
Nasza motywacja do podjęcia takich działań często była bardzo różna. Dla niektórych była to
spontaniczna decyzja, nagła potrzeba serca. W innych takie plany kiełkowały przez długi
czas, aż wreszcie nadarzyła się okazja, by zacząć systematycznie pomagać innym i próbować
zmieniać świat na lepsze.

Co daje nam praca w wolontariacie?
Często wydaje się, że na wolontariacie zyskują jedynie osoby potrzebujące. My mamy na ten
temat jednak inne zdanie. Sami zyskujemy chyba więcej niż z dajemy z siebie. Dzięki takim
zajęciom patrzymy pozytywnie na świat. Poszerzamy nasze własne horyzonty i znajdujemy
nasze cele w życiu. Mamy też możliwość ukształtowania naszego własnego charakteru
i systemu wartości, jakim będziemy się kierować w dorosłym życiu. Praca wolontariusza
pozwala nam też rozwinąć w sobie wrażliwość na potrzeby i problemy innych.

Jak na naszą obecność reagują
dzieci?
Dzieci są w stosunku do nas przyjaźnie
nastawione. Chętnie przyjmują naszą
pomoc w odrabianiu lekcji. Uwielbiają
wspólnie grać w gry planszowe
i rysować. Często dzielą się z nami
swoimi rozterkami oraz chwalą małymi
osiągnięciami.

Czy polecamy pracę na wolontariacie?
Oczywiście, że polecamy i to każdemu! Wolontariat to niezapomniane przeżycie. Pozwala
pożytecznie spędzić czas. Uczy obcowania z innymi ludźmi, często bardzo różnymi od nas.
Jest to jednak przede wszystkim bezinteresowna pomoc, która pozawala zyskać nie tylko
osobom potrzebującym, ale także tym, którzy pomagają. Pracować w wolontariacie może
zacząć każdy. Jesteśmy tego pewni. Potrzebne jest jedynie pozytywne nastawienie,
ofiarowany czas i wrażliwość na innych. Dla prawdziwego wolontariusza uśmiech dziecka
jest największą nagrodą. 
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