,, WOLONTARIAT - PRZESTRZEŃ CZYNIENIA DOBRA ”
6 grudnia 2016 r. delegacja uczniów i nauczycieli naszego zespołu udała się do Centrum WystawienniczoKongresowego w Jasionce na Ogólnopolską Konferencję „WOLONTARIAT - przestrzeń czynienia
dobra”.
Wydarzenie zostało zorganizowane przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty przy współpracy z
Marszałkiem Województwa Podkarpackiego oraz Fundacją Generator Inspiracji. Celem konferencji była
prezentacja i popularyzacja idei wolontariatu w szkole i poza nią. W programie były przemówienia między
innymi; Wiceminister Edukacji – pani Teresy Wargockiej, Marszałka Województwa Podkarpackiego – pana
Władysława Ortyla oraz Podkarpackiego Kuratora Oświaty – pani Małgorzaty Rauch.
Uczestnicy wzięliudział w
wykładach,
panelach
tematycznych
i
dyskusjach, na których
przedstawiano pozytywne
aspekty
bycia
wolontariuszem. Odbyły
się
cztery
wykłady:
„Wolontariat – przestrzeń
czynienia
dobra”,
„Szkolne
Koła
Caritas
jako
forma
współczesnego,
chrześcijańskiego
wolontariatu”,
„Wolontariat kompetencji.
Jak dzielić się wiedzą i
doświadczeniem?”
oraz
„Kurs
na
wolontariat”.Uczestnicy
konferencji wzięli także
udział
w
panelach
tematycznych:
„Wolontariat – o sztuce dzielenia się”, „Aktywni z natury – inkubatory wolontariatu”, „Wolontariat jako
kapitał społeczny”, i „Wolontariusze – zwyczajni Niezwyczajni”.Nasza delegacja uczestniczyla w IV panelu
tematycznym pt. „Wolontariusze – zwyczajni Niezwyczajni”. Podsumowaniem konferencji była debata
oksfordzka „Wolontariat nie jest bezinteresowny”, w której uczestniczyli uczniowie Liceum
Ogólnokształcącego nr I i Liceum Ogólnokształcącego nr II w Rzeszowie. Nasze uczennice udzieliły
również podczas konferencji wywiadu do Radia Rzeszów.Co sprawiło, że nasza szkoła została
uczestnikiem Ogólnopolskiej Konferencji? Po przedstawieniu przykładów naszych szkolnych działań
wolontariackich, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie wytypowało naszą szkołę do wzięcia udziału w
charakterze Partnera w tym wydarzeniu. Dorobek w zakresie działań wolontariackich zaprezentowaliśmy
jako jedni z kilku wybranych szkół na specjalnie udostępnionym przez organizatorów stoisku
wystawienniczym, które przygotowaliśmy dzien wcześniej, aby w dniu konferencji móc jak najlepiej się
zaprezentować. Przygotowana również wcześniej i przesłana do organizatora prezentacja multimedialna
przedstawiająca działania i osiągnięcia naszej szkoły w zakresie wolontariatu, była wyświetlana podczas
konferencji przy wejściu na salę oraz na głównym holu. Na tę okazję przygotowaliśmy również specjalny
numer
szkolnej gazetki LIDER, w którym przedstawiono nasze działania wolontarystyczne zaangażowanie w pomoc innym,
dbałość o wspólne dobro, zmiana na lepsze otaczajacego nas
świata.Wszystkie egzemplarze naszej gazetki w krótkim czasie zostały wzięte ze stoiska przez
zwiedzających.
Jesteśmy dumni, że nasz dorobek w zakresie wolontariatu został tak doceniony.
Wystawa zaprezentowana przez nasz zespół cieszyła się dużym zainteresowaniem, a przedstawione na
niej działania wolontariacie spotkały się z dużym uznaniem uczestników konferencji.
Międzynarodowy Dzień Wolontariusza przypada na 5 grudnia. Praca, którą wykonuje się za darmo,
z potrzeby serca, jest bezcenna. W celu wyrażenia uznania dla trudu wolontariuszy na całym świecie z
inicjatywy ONZ obchodzony jest od 1986 roku Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. To doskonała
okazja, by uświadomić społeczeństwu wysiłek, jaki wkładają rozmaite organizacje pożytku publicznego w
niesienie pomocy innym, zarówno na poziomie lokalnym, krajowym, jak i globalnym.

