
Pomogę, bo mogę! 
 
W Polsce istnieje wieloletnia tradycja 

pracy socjalnej, zwyczaj pomagania sobie 
wzajemnie, angażowania się na rzecz 
rozwiązywania problemów potrzebujących 
dlatego z inicjatywy Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej powstał projekt „Pomogę, 
bo mogę! – pomoc w odrabianiu lekcji                   
w ramach wolontariatu, który ma na celu 
wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci                   
z rodzin mających problemy w nauce oraz 
propagowanie idei wolontariatu na terenie 
miasta Mińsk Mazowiecki. Udział 
wolontariuszy w procesie nauki szkolnej, 
będzie skutecznym narzędziem                                   
w wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci, 
które przy wykorzystaniu własnych środków    
i możliwości nie są w stanie osiągnąć 
zadowalających wyników w nauce. 

Praca wolontariusza to jedna                                        
z najwspanialszych form pomocy, jaką 
można sobie tylko wyobrazić. I chociaż 
angażujemy się w pracę bez oczekiwania 
wynagrodzenia finansowego to korzyści jakie 
zyskujemy nie jesteśmy w stanie przeliczyć na 
żadne pieniądze. Nie ma nic piękniejszego od 
uśmiechu dziecka podczas niesienia mu                
pomocy czy wdzięczności osoby 
potrzebującej. Bycie wolontariuszem to 
ogromna inwestycja w siebie.                           
To dzięki wolontariatowi rozwijamy swoje 
umiejętności pracy z innymi, takie jak 
komunikacja czy praca zespołowa. Działania 
podejmowane w ramach wolontariatu 
pozwalają nam na zdobycie doświadczenia, 
nabycie nowych umiejętności i wiedzy,                        
a także uczą odpowiedzialności,  
samodzielności  i zaradności.  
 

Wiele osób wciąż szuka pomysłu na 
swoje życie, dlatego udział w wolontariacie to 
świetny sposób na sprawdzenie siebie                         
i swojego potencjału.   

     
 
 

 
 
 
 

W ramach kampanii społecznej 
„Pomogę, bo mogę!” Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim 
zachęca dorosłych mieszkańców, 
społeczników, osoby empatyczne z pomysłem  
na mądre pomaganie do współdziałania                     
w ramach wolontariatu na rzecz dzieci szkół 
podstawowych z rejonu naszego miasta, 
których rodzice mogą zmagać się                                 
z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, 
nie są w stanie poświęcać swoim dzieciom 
wystarczająco dużo czasu i uwagi podczas 
odrabiania lekcji  i przyswajania wiedzy lub 
też nie posiadają wystarczających 
kompetencji rodzicielskich. 
Poszukujemy wolontariuszy, którzy wesprą 
dzieci z problemami edukacyjnymi - pomogą 
im  w odrabianiu lekcji i spędzą wspólnie 
wolny czas w Świetlicy Osiedlowej przy                     
ul. Chełmońskiego 75.  
 

Jeśli dysponujesz wolnym czasem, 

lubisz pomagać bezinteresownie                

i sprawia Ci to przyjemność to 

zapraszamy do siedziby Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej                 

w Mińsku Mazowieckim. 

Pracownik socjalny mgr Andżelika Majcher 
 

 
 

 


