
Krótka historia Stowarzyszenia VIDES w Polsce 

 

Stowarzyszenie VIDES istnieje w Polsce od 1998 r. Początkowo była jedna grupa, głównie 
studentów, skupiona wokół siedziby w Lublinie. Stowarzyszenie stopniowo rozszerzało zasięg 
i skalę działania na całą Polskę, angażując coraz większą liczbę podmiotów współpracujących 
oraz wolontariuszy.  

W 2005 roku powstała grupa w „Trójwsi”, bardzo prężnie angażując się w działania na rzecz 
dzieci i młodzieży w swoim środowisku. Liczyła 17 wolontariuszy.  

W latach 2013-2015 odnowiła swoją działalność grupa w  Lublinie. Liczyła 6 wolontariuszy, 
którzy poza formacją własną i warsztatami organizowali kiermasze na pomoc krajom 
misyjnym. 

W 2012 roku powstała grupa w Tarnowskich Górach, która organizuje kiermasze, wspierając 
dzieci i młodzież w wielu krajach misyjnych. Wspólnie z nauczycielami i Rodzicami wspierali 
również 3 rodziny w Syrii. W okresie świątecznym przygotowują paczki dla ubogich rodzin. 
Organizują pikniki rodzinne. Grupa liczyła 56 wolontariuszy. 

W 2016 roku swoje działania i formację rozpoczęła grupa w Suwałkach, która liczyła 5 
wolontariuszy. Członkowie angażowali się w pomoc w sobotnim Oratorium – animacji czasu 
wolnego dla dzieci. Organizowali kiermasze na pomoc dzieciom na Ukrainie oraz pracowali  
w czasie półkolonii letnich i zimowych. 

W 2017 roku powstała grupa w Poznaniu. Wolontariusze prowadzą sobotnie Oratorium – 
spotkania dla dzieci oraz angażują się przy wydawaniu obiadów dla bezdomnych. Grupa liczy 
11 wolontariuszy stałych i 32 wolontariuszy akcyjnych. 

Również w 2017 roku, na prośbę młodzieży uczestniczącej w półkoloniach, powstała grupa 
Czarnia, w której obecnie jest 20 wolontariuszy stałych oraz 15 wolontariuszy akcyjnych. 
Wolontariusze współpracują z Gminną Biblioteką. 

W październiku 2018 r., powstała grupa w Rumi, która pomagała 50 osobom bezdomnym. 
Grupa liczyła 30 wolontariuszy i 4 Siostry Salezjanki. Od lipca 2020 r. Wolontariusze sami 
kontynuują działania Wioski Dobra w Rumi. 

Łącznie działalnością Stowarzyszenia objętych jest ok. 1500 osób w kilku województwach 
kraju i poza jego granicami. Na koniec 2018 r. Stowarzyszenie liczyło 190 wolontariuszy. 

Obecnie jest 108 wolontariuszy oraz 18 członków Stowarzyszenia. 

W każdą sobotę Stowarzyszenie VIDES prowadziło Oratoria – świetlice w Trójwsi, Poznaniu  
i Suwałkach, angażując 30 wolontariuszy i 4 siostry salezjanki. 

VIDES pomaga ubogim i bezdomnym w jadłodajni w Poznaniu. Od X 2018 r. w ramach 
projektu Wioska Dobra w Rumi Stowarzyszenie VIDES wydaje zupy, kanapki, odzież oraz 
pomogło w sprawach urzędowych i leczenia 50 osobom bezdomnym. Stowarzyszenie 
przygotowuje paczki świąteczne ubogim w swoich środowiskach oraz włącza się w akcję 
Szlachetna paczka. Grupa Tarnowskie Góry włączyła się w akcję Rodzina Rodzinie - 
angażując wiele osób ze środowiska, robiła zbiórki obejmując pomocą 3 rodziny z Syrii. VIDES 
organizuje cykliczne spotkania dla dzieci w wielu swoich ośrodkach, angażując średnio 65 
wolontariuszy i 5 sióstr i docierając do 500 odbiorców. 

Od roku 2016 odbywają się spotkania warsztatowo – formacyjne dla wolontariuszy na 
poziomie ogólnopolskim. Poza formacją i integracją mają na celu wzbogacenie warsztatu 
pracy i przygotowanie pracy z dziećmi. Wolontariusze uczestniczyli w warsztatach kuglarskich, 
bębniarskich, Bum bum rurek, animacyjnych, tanecznych, plastycznych, technicznych, 
teatralnych, fundraisingu. Każdorazowo uczestniczy w nich około 60 wolontariuszy i 8 sióstr 
salezjanek. 



Dodatkowo odbywa się szereg warsztatów w grupach lokalnych, gdzie są zapraszane również 
osoby spoza naszego Stowarzyszenia. 

Od 2018 roku Stowarzyszenie VIDES cyklicznie prowadzi warsztaty z pisaniem Ikon, które 
cieszą się dużym zainteresowaniem młodzieży i dorosłych. Każdego roku zwiększa się liczba 
uczestników warsztatów. 

W czasie wakacji i ferii zimowych Stowarzyszenie od lat organizuje półkolonie letnie i zimowe 
dla dzieci i młodzieży. Półkolonie odbywały się w Trójwsi, Czarni, Suwałkach, Krakowie. Obóz 
dla dzieci i wolontariuszy w Garczynie. Obóz dla dzieci z Rodzinnych Domów Dziecka  
w Suwałkach. Ferie z Biblioteką w Czarni. Półkolonie zimowe w Krakowie. 

Wolontariusze byli zaangażowani i służyli pomocą podczas wielu spotkań ogólnopolskich  
i międzynarodowych, m.in.:  

• Międzynarodowe Spotkanie Rodziny Salezjańskiej w Warszawie – 2017 r. (recepcja, 
pomoc w organizacji) 

• Światowe Dni Młodzieży w Krakowie – 2016 r. (Przyjęcie i obsługa 300 pielgrzymów z 
kilku krajów świata) 

• IV Kongres misyjny – 2015 r. (Współorganizacja Kongresu dla 4,5 tys. dzieci) 

• Pielgrzymka Szkół Salezjańskich w Częstochowie – 2015 r. (35 wolontariuszy 
obsługiwało wydarzenie) 

 

"VIDES" organizuje zbiórki i kiermasze na pomoc misjom. Angażuje w to szkoły i przedszkola 
salezjańskie. Dzięki zbiórkom przekazaliśmy środki na cele edukacyjne między innymi do 
krajów: Kenia, Boliwia, Ukraina; Sudan, Etiopia, Kuba, Wybrzeże Kości Słoniowej, Uganda, 
Ukraina, Białoruś. Od wielu lat Stowarzyszenie prowadzi Adopcję na odległość, czyli 
finansowanie edukacji, wyżywienia i leczenia dzieci z krajów dotkniętych biedą.  

W czasie swojej działalności wolontariusze uczestniczyli wielokrotnie w wyjazdach misyjnych 
krótkoterminowych: 

 

• Ukraina – 2006 r. 

• Kamerun – 2010 r. i 2012 r. 

• Congo Brazzaville – 2014 r. 

• Francja – 2014 r. i 2015 r. 

• Senegal – 2017 r. 

• Ukraina – Hajsyno 2019 r. 

 

Wolontariusze uczestniczyli w Międzynarodowych Seminariach i Kongresach VIDES  

w Rzymie. W roku 2022 planowany jest Międzynarodowy Kongres VIDES w Krakowie. 

 


