Czy pomoc rodzicom w obowiązkach domowych to wolontariat?
Pomoc rodzinie wynika z potrzeby dbania o relacje i szacunek, którym darzymy swoich
bliskich. Wolontariat powinien więc wykraczać poza więzi rodzinno-przyjacielsko-koleżeńskie. Wolontariusze pomagają osobom potrzebującym bez względu na to czy znają
te osoby, czy nie.
Czy osoba na emeryturze może zostać wolontariuszem?
Wolontariuszem można zostać bez względu na swój wiek. Seniorzy tak jak i młodzi również
mogą działać na rzecz innych, w miarę swoich możliwości.
Warto zapytać uczniów, co mogą robić seniorzy w ramach wolontariatu: np. czytać bajki
dzieciom, opiekować się sąsiadami, opiekować się dziećmi, spisywać historie na temat
miejsca, w którym mieszkają, organizować wystawy lokalne, organizować spotkania
sąsiedzkie
Czy osoba z niepełnosprawnością ruchową może zostać wolontariuszem?
Wolontariuszem może zostać każdy, kto ma tylko ma chęci do działania. Każdy może zrobić
coś dobrego, bez względu na swoje umiejętności, wiedzę czy zdolności np. osoby z
niepełnosprawnością ruchową, poruszające się na wózkach w dalszym ciągu mogą
pracować na komputerze organizując zbiórki pieniężne, rzeczowe, udzielając się jako
graficy, promując wydarzenia wolontariackie etc.
Czy wolontariusz czerpie korzyści z podejmowanych działań?
Dzięki zanagżowaniom się w projekty wolontariackie możemy nabrać pewności siebie,
poczucia dumy ze swojego działania, poznać wiele ciekawych osób i często przeżyć
wspaniałą przygodę. Uczestnictwo w wolontariacie jest możliwością rozeznania swoich
potrzeb, rozwinięcia zainteresowań oraz zdobycia doświadczenia
i konkretnych kompetencji, które mogą ukształtować dalszą ścieżkę edukacyjną lub
zawodową ucznia

Czy podarowanie pieniędzy np. w akcji „Góra Grosza” może zostać uznane za
wolontariat?
Często zdarza się, że wolontariat mylony jest z akcjami charytatywnymi, czyli z działaniem
związanym ze zbiórką pieniędzy na określony cel. Osoba, która podejmuje się organizacji
całego przedsięwzięcia np. zbierania nakrętek w szkole (przygotuje ogłoszenia, zorganizuje
miejsce zbiórki oraz przewóz nakrętek) jest wolontariuszem. Jednak uczniowie przynoszący
nakrętki w ramach akcji są uczestnikami akcji charytatywnej; nie jest to jeszcze wolontariat.
Podobnie jest w przypadku akcji „Góra Grosza". Samo zorganizowanie akcji może leżeć
w kompetencjach szkolnego koło wolontariatu, ale uczniowie dokładający się do góry grosza
nie są wolontariuszami.

