
WARTOŚCI VIDES 

 

VIDES odnosi się do pewnych wartości, które stają się fundamentem i kierunkiem 

wszystkich jego działań. Przyjmuje on salezjańską duchowość za styl życia.  

 

VIDES uznaje, że: 

• Życie to dar i zadanie. VIDES jest zaangażowany w promowanie życia we wszystkich 

jego formach. 

• Wolność to możliwość samostanowienia i wyboru dobra w duchu odpowiedzialności. 

• Sprawiedliwość to godne życie, w którym prawa człowieka są przestrzegane  

i zagwarantowane dla wszystkich. 

• Solidarność jest przeżywana jako wyraz autentycznej miłości do innych, opartej na 

szacunku, godności i zaufaniu do każdej osoby bez względu na kulturę, religię, płeć, 

status społeczny i pochodzenie. 

• Nadzieja i radość to wyraz solidarnej i braterskiej służby, która poszerza horyzonty 

godnego życia dla wszystkich. 

• Pokój to zadanie współpracy na rzecz integralnego i zrównoważonego rozwoju, obrony 

i promocji praw człowieka dla wszystkich, a szczególnie dla dzieci, młodzieży i kobiet 

żyjących w ubóstwie, marginalizowanych i w grupie ryzyka. VIDES wierzy w wolność 

od przemocy i pokojowe rozwiązywanie konfliktów. 

• Międzykulturowość – dialog międzywyznaniowy to wyrażenie pozytywnej wizji 

każdej kultury i religii, bogactwa różnorodności i wymiany. 

 

OBSZARY DZIAŁANIA: 

1. Młodzieżowy wolontariat wychowawczy: VIDES działa jako młodzieżowy wolontariat 

wychowawczy. Oferuje młodym ludziom doświadczenie, które staje się niepowtarzalną 

okazją do zaangażowania się i odpowiedzialności za promowanie kultury solidarności, 

pokoju, zrównoważonego rozwoju, w służbie dzieciom, młodzieży i kobietom ubogim, 

marginalizowanym, w trudnej sytuacji. Nie ma znaczenia, gdzie wolontariat się odbywa  

i jak długo trwa: najważniejsza jest jego jakość. Z tego powodu VIDES przykłada wielką 

wagę do uwrażliwiania na wzajemność.  

Wolontariat może być prowadzony lokalnie lub na poziomie międzynarodowym, przez 

krótki okres – od jednego do trzech miesięcy lub dłuższy – od roku do dwóch lat. 

Wolontariat opiera się na przekonaniu, że mogą w nim uczestniczyć wszyscy młodzi ludzie 

bez względu na pochodzenie. 

Program formacji do wolontariatu jest otwarty dla wszystkich, bez względu na kulturę, 

religię, płeć, status społeczny, uwarunkowania geograficzne. 

• Wolontariat lokalny: jest to forma wolontariatu w najbliższym otoczeniu, dająca młodzieży 

możliwość bezinteresownej służby i solidarności zakorzenionej w codziennym życiu. W tej 

perspektywie istnieje przede wszystkim okazja do tworzenia własnej osobowości oraz 

aktywnego i odpowiedzialnego włączenia się w życie kulturalne, społeczne i polityczne 

swojego własnego środowiska.  

• Wolontariat międzynarodowy: to forma wolontariatu poza najbliższym otoczeniem, na 

poziomie międzynarodowym, zwykle we wspólnocie FMA.  



Oferuje on możliwość spotkania i dzielenia się z siostrami i osobami należącymi do innych 

kultur, tradycji i religii. Jest ponadto okazją do otwarcia się na dialog międzykulturowy  

i międzywyznaniowy.  

Wolontariusze włączają się w program wychowawczy FMA, pracując w sposób dyskretny 

i twórczy. 

 

2. Wsparcie na odległość: to narzędzie pozwalające na ochronę i promocję praw dziecka 

oraz współpracę na rzecz budowania kultury solidarności. 

 

Cele VIDES w tej dziedzinie to: 

• Budowanie mostów solidarności między osobami wspierającymi, dziećmi i wspólnotami 

FMA, które pracują w środowiskach ubogich, marginalizowanych, w obszarach ryzyka. 

• Pomoc dzieciom w dostępie do edukacji, która umożliwi im rozwój, dostęp do pełno-

wartościowej żywności i podstawowej pomocy medycznej. 

• Wspieranie wspólnot FMA w ich działaniach na rzecz dzieci. 

 

3. Projekty i mikroprojekty na rzecz rozwoju: to narzędzia, które pozwalają na promocję 

zrównoważonego rozwoju poprzez wymianę kulturową i solidarność na rzecz osób 

żyjących w ubóstwie, marginalizowanych, w grupie ryzyka. 

 


