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w Krasiejowie

PREAMBUŁA

W adhortacji apostolskiej Evangelium gaudium Ojciec Święty Franciszek wzywał nas:            
„ każdy chrześcijanin i każda wspólnota winni rozeznać, jaką drogą powinni kroczyć zgodnie 
z wezwaniem Pana, jednak wszyscy jesteśmy zaproszeni do przyjęcia tego wezwania: wyjścia
z własnej wygody i zdobycia się na odwagę, by dotrzeć na wszystkie peryferie potrzebujące 
światła Ewangelii”.  (EG20)
W świetle  tych  słów proponujemy Młodzieżowy Wolontariat  Misyjny(MWM),  który  jest
konkretnym programem formacji i zaangażowania misyjnego ludzi młodych. Do MWM mogą
należeć  uczniowie  kl.6-8,  którzy  chcą  pomagać  innym  na  terenie  swojej  szkoły,  parafii,
z  perspektywą całego  świata.  Fundamentem są trzy hasła:  FORMACJA,  WSPÓŁPRACA
i  MISJE.  Na  tej  podstawie  chcemy  uformować  dobrego  człowieka,  osobę  umiejącą
współpracować z innymi i chrześcijanina zaangażowanego w dzieło misyjne całego Kościoła.
Wolontariat  opiera  się  na  bezinteresownej  woli  służenia  innym  ludziom.  Nie  jest
motywowany chęcią  znalezienia  pracy i  zarobku.  Zaangażowanie  wolontariusza  wynika  z
jego dobrej  woli.  Wolontariat  zakłada  również  ciągłość  i  systematyczność  w działaniach.
Formacja zasadnicza trwa trzy lata.

PARTNERZY PRZY REALIZACJI

Naszymi  partnerami  będą  przedstawiciele  miejscowych  organizacji  pozarządowych  oraz
innych instytucji:

 Papieskich Dzieł Misyjnych
 Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP.
 Parafialnego Caritas w Krasiejowie
 Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Małgorzaty w Krasiejowie
 Grupy Młodzieżowego Wolontariatu Misyjnego PDRW w diecezji opolskiej
 Miejskie Schronisko dla zwierząt w Opolu
 Hospicjum Betania w Opolu
 Polska Akcja Humanitarna

KORZYŚCI OSOBISTE PŁYNĄCE DLA WOLONTARIUSZY

1. Satysfakcja z niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.
2. Umocnienie duchowe.
3. Poczucie bycia potrzebnym.
4. Możliwość spotkania się z innymi wolontariuszami.
5. Rozwijanie empatii
6. Uczenie się odpowiedzialności, ofiarności i dotrzymywania słowa
7. Nabywanie umiejętności słuchania.
8. Nauka życia, nabywanie nowych umiejętności, rozwój zainteresowań
9. Kreatywne spędzanie czasu.
10. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego



PRAWA WOLONTARIUSZA
1. Do Młodzieżowego Wolontariatu Misyjnego mogą należeć uczniowie Szkoły 

Podstawowej w Krasiejowie z klas 6-8

2. Wolontariusze mogą zgłaszać swoje własne propozycje i inicjatywy

3. Wolontariusze mogą liczyć na wsparcie opiekunów i innych wolontariuszy

4. Wolontariusz może zrezygnować z posługi w MWM przed kolejnym etapem formacji

OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA

1. Uczeń musi przedstawić pisemną zgodę rodzica/opiekuna na działanie w MWM

2. Przedstawić pisemną zgodę na bezpłatne udostępnianie swego wizerunku w celu 
możliwości umieszczania go w mediach społecznościowych i w czasopismach Świat 
misyjny, Misje dzisiaj

3. Publicznie złożyć swoje zobowiązania do formacji, współpracy, pogłębiania swej 
wiedzy na tematy misyjne, codziennej modlitwy za misjonarzy i bycia świadkiem.

4. Zapoznanie się i podpisanie regulaminu wyjazdów i wydarzeń organizowanych przez 
MWM

5. Dbać o dobre imię wolontariusza misyjnego

6. Wolontariusz nie otrzymuje wynagrodzenia za pracę 

7. Aby ubiegać się o punkty na świadectwo ukończenia szkoły musi przepracować w 
ciągu roku szkolnego 100 godzin

NAGRADZANIE WOLONTARIUSZY

1. Pochwała na forum szkoły

2. Przyznanie punktów z zachowania zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania

3. Wpisanie uczniom kończącym szkołę punktów na świadectwo za angażowanie się w 
działalność społeczną, zgodnie z Rozporządzeniem MEN
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