Voluntariatul - dăruire şi pasiune

Elevii Colegiului de Informatică au dovedit de-a lungul timpului că voluntariatul
reprezintă o parte importantă a vieţii de elev, o activitate care poate aduce multe beneficii, din
care învăţăm lucruri noi, interesante, utile.
Numeroşi elevi ai şcolii noastre participă în timpul liber la activităţi de voluntariat.
Am selectat câteva opinii ale tinerilor voluntari ai Colegiului nostru, opinii care
sintetizează ceea ce înseamnă să fii voluntar, ce înseamnă să ştii să oferi, să te implici activ în
comunitate.
Iată ce scrie elevul Boş Mihai, din clasa a XI-a B referitor la voluntariat: „Anul acesta
şcolar, elevii claselor IX B, X D si XI A, indrumaţi de către doamna profesoară Voinescu LauraTeodora, au depus muncă de voluntariat ajutând seniorii de la Asociaţia Christiana din Săcele.
Căminul înfiinţtat de dr. Teofil Mija îngrijeşte un număr apoximativ de 70 de vârstnici, iar elevii
Colegiului întâlnesc la şedinţele de voluntariat doar o mică parte din ei.
În obişnuitele zile în care tinerii vizitează fostele generaţii, simplele jocuri sunt cele care
umplu timpul. Odată cu umplerea timpului, însă, umplu şi inimile bătrânilor cu bucurie. Jocuri
precum remi, table, şah, 4 în line, domino, domină. Scorurile sunt strânse dar nu are importanţă
cine va caştiga. De fapt, fiecare are ceva de caştigat. Bătrânii câştigă noi coechipieri, pierd
plictiseala şi îşi aduc cu drag aminte de vremurile în care erau şi ei tineri şcolari, liceeni. Şi cât
de bine era! Iar copiii câştigă mult mai mult. Ei câştigă noi păreri, opinii despre viaţă, de la cei
care au trecut şi şi-au petrecut o mulţime de ani călătorind prin viaţă. Emoţii iremediabile îi
copleşesc atunci când aud poveştile celor în vârstă, cu glas slăbit, dar întărit de dragostea lor.
Poveştile bătrânilor sunt menite să îi ajute pe elevi să înţeleagă mai bine rostul vieţii. Lucrând cu
persoane pe care abia atunci, in acel loc, le-au cunoscut, generaţia tânără câştigă dezvoltare
personală”.
O fostă elevă a şcolii noastre afirmă: „ Voluntariatul inseamnă,de fapt,dincolo de orice
definiţie,o investiţie in propria persoană. Creşti o data cu proiectul în care esti implicat, iţi asumi
riscuri si creezi legături durabile. Tu te ajuţi pe tine,te dezvolţi, ceea ce este echivalent cu o lecţie
foarte importantă,o lecţie care nu este predată la scoală. Toate situatiile provocatoare care pot
interveni in activitatea de voluntariat inseamnă acumulare de experienţă profesională şi învaţarea
gestionării crizelor de orice fel.
Voluntariatul nu poate aduce decât beneficii in viaţa unui om, care are numai de câstigat din
această activitate, atât pe plan profesional cât şi pe plan personal”-SZASZ ERIKA.

Unul dintre cele mai importante proiecte de voluntariat este cel realizat în parteneiat cu
Asociaţia Medical Creştină Christiana. Acest proiect ne onorează şi ne obligă în acelaşi timp.
Este un proiect de suflet, la care participă numeroşi elevi ai şcolii noastre. Elevii pregătesc
activităţi, spectacole caritabile în beneficiul seniorilor.
Acest proiect a primit în noiembrie 2014 Premiul pentru cel mai bun proiect extraşcolar la Gala
Supervoluntari. Coordonatorul proiectului este prof. Voinescu Dragomir-Laura.

