Pomorska Szkoła Wolontariatu Opiekuńczego
Akcja „Pomaganie jest piękne”
W dniach 9-16 kwietnia odbędzie się akcja „Pomaganie jest piękne”, której celem jest
promowanie idei wolontariatu opiekuńczego w ośrodkach ochrony zdrowia i pomocy
społecznej. W czasie starzenia się społeczeństwa, rosnącej liczby osób potrzebujących
pomocy, ważne jest pokazywanie możliwości udzielania jej poprzez zaangażowanie
lokalnych społeczności do wolontariatu, budzenie ludzkiej wrażliwości na potrzeby osób
niesamodzielnych, chorych, szczególnie tych samotnych. W przypadku placówek pomocy
społecznej i ochrony zdrowia oznacza to także wsparcie zespołów opiekuńczych przez
współpracę z opiekunami nieformalnymi.

Cele i założenia akcji
Edukacja: głównym celem akcji jest edukacja społeczna na temat idei wolontariatu
opiekuńczego oraz zachęcenie lokalnych społeczności do zaangażowania się w tę formę
pomagania. W związku z tym, że chodzi o przede wszystkim wolontariat stały, wspierający
bezpośrednio podopiecznych domów pomocy społecznej i pacjentów placówek ochrony
zdrowia, odbiorcami kampanii będą osoby dorosłe (pełnoletnie).
Rekrutacja: akcja ma także na celu wsparcie ośrodków, które już rozpoczęły współpracę
z wolontariuszami, w pozyskaniu nowych kandydatów do wolontariatu. Pokazanie różnych
możliwości i form wolontariatu oraz przykładów osób, które już są wolontariuszami, stanowi
istotny element rekrutacji, ale także przełamywania wciąż istniejących stereotypów
dotyczących samego wolontariatu (szczególnie wśród seniorów).
Promocja ośrodków: bardzo ważnym zadaniem, które ma spełnić akcja, jest promocja
ośrodków, które prowadzą wolontariat, budowanie ich pozytywnego wizerunku, pokazanie na
czym polega sprawowana przez nie opieka. W ten sposób ma ona zwiększyć społeczną
świadomość na temat form opieki realizowanych szczególnie w domach pomocy społecznej
i zakładach opiekuńczo-leczniczych oraz możliwości współpracy z nimi w ramach
wolontariatu. Prezentacja dobrych praktyk ma także zachęcić inne placówki do
zaangażowania wolontariuszy, skorzystania z ich pomocy w różnych obszarach działalności.
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Przebieg akcji
Akcja jest zaplanowana w taki sposób, by w ciągu jednego tygodnia w ośrodkach,
współpracujących z wolontariuszami na terenie województwa pomorskiego zostały
zorganizowane i nagłośnione przez media wydarzenia promujące wolontariat opiekuńczy.
Mogą być to dni otwarte, festyny, spotkania z wolontariuszami itp. Kumulacja wydarzeń pod
wspólnym hasłem „Pomaganie jest piękne” w jednym tygodniu ma wzbudzić zainteresowanie
mediów i lokalnych społeczności. Taki sposób promowania idei jest od 12 lat prowadzony
przez środowisko hospicyjne na poziomie ogólnopolskim (kampania Hospicjum to też Życie).
Zaowocował on stopniową zmianą społecznego postrzegania tej formy opieki i wolontariatu
hospicyjnego. Sprawdzone w kilkunastoletniej praktyce doświadczenia, chcemy wykorzystać
w promocji wolontariatu opiekuńczego.

Termin akcji:
09 -15.04.: działania promocyjne w 15 ośrodkach (placówki ochrony zdrowia i pomocy
społecznej) z województwa pomorskiego
16.04.: finał akcji z prezentacją wolontariatu w placówkach i sadzeniem „Największego
Bratka na Pomorzu”

Uczestnicy akcji:
Dom Hospicyjny Caritas im. św. Józefa w Sopocie, Dom Pomocy Społecznej w Chojnicach, Dom
Pomocy Społecznej w Damaszce, Dom Pomocy Społecznej Ostoja w Gdańsku, Dom Pomocy
Społecznej w Gdyni, Dom Pomocy Społecznej w Gniewie, Dom Pomocy Społecznej w Malborku,
Dom Pomocy Społecznej w Sopocie, Dom Pomocy Społecznej w Wejherowie, Fundacja Palium w
Chojnicach, Puckie Hospicjum pw. Św. Ojca Pio, Szpital Wojewódzki im. Św. Wincentego A. Paulo
w Gdyni, Gdyńskie Centrum Onkologii w Szpitalu Morskim im. PCK, Szpitale Tczewskie SA, Zakład
Opiekuńczo-Leczniczy Podmiot Leczniczy Copernicus.

Informacje:
Anna Janowicz, koordynator merytoryczny Pomorskiej Szkoły Wolontariatu Opiekuńczego
a.janowicz@lubiepomagac.pl; 668 450 742.
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