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List do Wolontariuszy
Wielce Szanowni Państwo,
5 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. To święto wszystkich
szlachetnych ludzi o wielkich sercach, którzy angażują się w
działalność charytatywną na rzecz drugiego człowieka.
Wolontariat to nie tylko bezinteresowna praca, lecz także wyjątkowy sposób
na rozwijanie własnego potencjału, zdobywanie nowych i cennych doświadczeń oraz
szansa na przeżycie fascynującej przygody. Sposobów na pomaganie innym jest tak
wiele, jak wielu jest ludzi o dobrych sercach i wielkiej sile, chcących nieść tę pomoc.
To także najbardziej humanitarne oblicze człowieczeństwa, a jednocześnie
najpiękniejszy wyraz szacunku dla drugiego, będącego w potrzebie człowieka.
Wolontariusze stanowią grupę osób, które pomimo różnych przeszkód czy trudności
poświęcają swój czas oraz wykorzystują wiedzę i doświadczenie, aby całym sercem
móc angażować się w działania na rzecz potrzebujących. Mam nadzieję, że z
każdym rokiem krąg wolontariuszy będzie coraz większy, a idea bezinteresownej
pomocy będzie krzewiona wśród młodych ludzi. Praca oraz zaangażowanie często
anonimowych bohaterów są nieocenione i tworzą bardzo ważną, wspaniałą lekcję
wrażliwości społecznej. Wszelkie przejawy wolontariatu stanowią doskonałe
przygotowanie młodych ludzi do współtworzenia społeczeństwa obywatelskiego.
Wiem, że za swoją oddaną pracę na rzecz drugiego człowieka nie oczekujecie
nagród ani wyróżnień. Pozwólcie jednak, że w imieniu własnym oraz tych, którym
pomagacie, podziękuję za ogromne zaangażowanie, z jakim każdego dnia
podejmujecie się często skrajnie trudnych zadań, niosąc przy tym pokrzepienie,
wsparcie, konkretną (także fizyczną) pomoc. Być może nie uświadamiacie sobie, że
to Wasze działania przywracają podopiecznym wiarę w drugiego człowieka
i poczucie własnej wartości.
Szczególne podziękowania kieruję do wszystkich, którzy energią i entuzjazmem
zarażają innych, a swoje działania wykonują na rzecz najmłodszych – poprzez
pomoc w nauce, rozwijanie talentów wspieranie w wychowywaniu czy zwykłe,
przyjazne otarcie łez. Każdy z tych przejawów dobroczynności z pewnością
zaprocentuje w przyszłości. Dzięki Wam i Waszym działaniom niejedno dzieciństwo
nabiera radosnych barw i rozbłyskuje promieniami ciepłego słońca.
z wyrazami największego szacunku
Marek Michalak
Rzecznik Praw Dziecka
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