Dobroć serca jest tym,
czym ciepło słońca:
ona daje życie.
Henryk Sienkiewicz

2 września 2011 obchodzony będzie Dzień Wolontariatu Młodzieżowego. Komisja Europejska ogłosiła
Rok 2011 Europejskim Rokiem Wolontariatu jest to wyraz uznania dla wielu ludzi w Europie, którzy
angażują się w bezinteresowne działania na rzecz innych. Europejski Rok Wolontariatu zbiega się
również z obchodami 10. rocznicy Międzynarodowego Roku Wolontariatu ONZ.

W roku 2011 - Europejskim Roku Wolontariatu obrano cztery główne cele:

•

zmniejszenie

barier

dla

wolontariatu

w

UE;

ułatwienie

podejmowania

działalności

w charakterze wolontariusza

•

mobilizacja organizacji wolontariuszy i poprawa jakości wolontariatu; dzięki szkoleniom
i lepszemu dostosowaniu kwalifikacji do powierzanych zadań

•

nagradzanie wolontariuszy, na przykład poprzez uznawanie kwalifikacji, które nabywają
w ramach swoich zadań

•

uświadomienie społeczeństwu znaczenia wolontariatu

UE od wielu lat wspiera wolontariat, a w 1996 r. ustanowiła wolontariat europejski, aby zachęcać
młodzież do pracy na rzecz społeczności lokalnych za granicą.

W całej Unii Europejskiej co roku wolontariuszami jest około stu milionów osób, aktualnie około 20 %
Europejczyków poświęca swój czas na tego rodzaju działania.

Pod koniec 2000 r. w Polsce powstał Honorowy Komitet Międzynarodowego Roku Wolontariatu. W skład
Komitetu wchodzą przedstawiciele instytucji rządowych, samorządowych i pozarządowych oraz
przedstawiciele Kościołów.

Obchody Europejskiego Roku Wolontariatu zbiegną się z okresem sprawowania przez Polskę
Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. Jest to dla Polski szansa na promocję aktywności

obywatelskiej

w

krajach

członkowskich,

możliwość

lepszego

poznania

sąsiadów,

wymiany

doświadczeń, wspomagania kształcenia międzykulturowego i wzmacniania zasad solidarności
europejskiej.

Przez

cały

rok

grupa

wolontariuszy

będzie

podróżować

po

UE

i

opowiadać

o swojej pracy. W każdym kraju wolontariusze spędzą 10 dni i spotkają się z politykami, aby
przedyskutować ważne dla nich sprawy. Poszczególne etapy podróży relacjonowane będą przez zespół
dziennikarzy-ochotników.

A

wiadomości

na

ten

temat

ukażą

się

w

mediach

i w Internecie.

Nie trzeba nikogo specjalnie przekonywać o tym, jak wielką wartość ma niesienie pomocy bliźnim.
Przez cały rok potrwa kampania, której celem jest uświadamianie społeczeństwu znaczenia działań
wolontariuszy i zachęcenie nas wszystkich do większego zaangażowania. Zmobilizujmy się i zróbmy
coś z potrzeby serca, dla innych, dla siebie.
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