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Ogólne wprowadzenie:
Salezjański Wolontariat Misyjny (SMVS) w ciągu ostatnich kilku lat nabrał niesamowitego
rozmachu w Zgromadzeniu Salezjańskim. Niewiarygodne było obserwować, jak w wielu
różnych częściach świata rozwija się Salezjański Wolontariat Misyjny. SMV koncentruje się
na wolontariacie jako życiowym wyborze, dzięki któremu młody człowiek może wzrastać w
zrozumieniu siebie i swojej relacji z Bogiem, rozwijając jednocześnie nowe umiejętności
życiowe, które mogą mu pomóc w przyszłości.
Istnieje wiele różnych rodzajów wolontariatu, ale SMVS został bardzo konkretnie
zdefiniowany przez Zgromadzenie Salezjańskie jako:
Służba solidarnościowa, pełniona bezinteresownie i dobrowolnie przez młodego człowieka,
posłanego i przyjętego przez wspólnotę, włączającego się w projekt wychowawczy i
duszpasterski placówki salezjańskiej lub przez nią promowanego, z zachowaniem
odpowiedniej ciągłości czasowej, motywowanego wiarą, w stylu misyjnym oraz zgodnie z
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pedagogiką i duchowością Księdza Bosko.
Biorąc pod uwagę wzrost zainteresowania wolontariatem i podkreślanie, że jest on
wartościowym wyborem życiowym dla młodego człowieka, utworzono radę doradczą, aby
wspierać tę bardzo cenną posługę poprzez wspieranie programu Salezjańskiego
Wolontariatu Misyjnego na całym świecie.

Wprowadzenie dotyczące Rady Doradczej SMVS
Kim jesteśmy:
Jesteśmy grupą salezjanów Księdza Bosko i salezjanów świeckich z dużym
doświadczeniem w pracy w Salezjańskich Programach Wolontariatu. Rada jest wspierana
przez Wydział Misji i Wydział Duszpasterstwa Młodzieży Zgromadzenia Salezjańskiego.
Pochodzimy z różnych części świata i mamy różne obszary specjalizacji. Naszą wspólną
pasją i celem jest pragnienie, aby zapewnić wsparcie i łączność z salezjańskimi
programami wolontariatu oraz Inspektoriami salezjańskimi, które mają programy
wolontariatu i chciałyby nawiązać współpracę lub które chcą zainicjować SMVS.
Rola i tożsamość Rady Doradczej będzie ewoluować w miarę zmieniających się potrzeb,
ale pewne jest to, że chcemy służyć Salezjańskiemu Wolontariatowi Misyjnemu. Twoja
opinia, współpraca i wkład są niezbędne, aby wprowadzić nasz program wolontariatu na
wyższy poziom.
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Nasz główny cel:
Połączyć się i stworzyć sieć z salezjańskimi organizacjami wolontariatu, aby zapewnić
wsparcie, wskazówki, formację oraz możliwości nawiązywania kontaktów i współpracy.
Dzięki temu, miejmy nadzieję, poprawi się jakość posługi świadczonej przez salezjańskie
organizacje wolontariatu oraz będzie można wspierać i animować Salezjański Ruch
Wolontariatu, który będzie wspierał Zgromadzenie Salezjańskie poprzez wysokiej jakości
wolontariuszy o wyraźnej tożsamości salezjańskiej.
Kluczowymi celami Rady Doradczej są:
Poznanie i wspieranie SMVS w różnych kontekstach, inspektoriach i regionach na
całym świecie salezjańskim.
Towarzyszyć Delegatom Misyjnym i Delegatom Duszpasterstwa Młodzieży we
wszelkich problemach związanych z ich programem wolontariatu.
Zapewnić stały rozwój profesjonalny.
Ułatwiać dzielenie się zasobami pomiędzy programami wolontariatu.
Udzielać porad, wskazówek i wsparcia Inspektoriom, które chciałyby zainicjować
program wolontariatu lub jakąś formę SMV.
Wsłuchiwanie się w potrzeby osób odpowiedzialnych za wolontariat i dawanie
odpowiednich odpowiedzi na te potrzeby.
Opracowanie danych, które zwiększą aktualną wiedzę na temat programu
wolontariatu.
Kto jest naszym odbiorcą:
Delegaci Animacji Misyjnej - (PDMA/DIAM)
Delegaci Duszpasterstwa Młodzieży
Dyrektorzy programów wolontariatu salezjańskiego
Wszyscy, którzy potrzebują wskazówek i wsparcia, którzy tworzą lub są
zainteresowani salezjańskimi programami wolontariatu.

Jak możemy Ci pomóc i czego oczekujemy od Ciebie?
Wciąż jesteśmy na etapie definiowania tego, kim jesteśmy i co chcemy robić, ale wiemy,
że chcemy służyć Salezjańskiemu Wolontariatowi Misyjnemu. Wasza opinia, współpraca i
wkład są bardzo ważne. Nasz cel, jakim jest służba, można osiągnąć jedynie poprzez
poznanie rzeczywistych potrzeb na poziomie lokalnym. Chcemy być prowadzeni przez
Was. Jak możemy Was wesprzeć? Jak możemy z Wami współpracować? Jakie są Wasze
potrzeby?

Aby uzyskać więcej informacji lub skontaktować się z Radą Doradczą SMVS,
prosimy o kontakt mailowy: salesianvol@sdb.org
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