Plan pracy
Szkolnego Koła Wolontariatu
“Nie potrafimy robić wielkich rzeczy. Możemy robić rzeczy małe, za to
z wielką miłością”.
/Matka Teresa z Kalkuty/

ODPOWIEDZIALNY
 dyrektor p. Marta Dobrowolska - Wesołowska
KOORDYNATORZY
 p. Barbara Gadkowska, p. Renata Kudełko, p. Małgorzata Krysa,
p. Danuta Wiśniewska
ADRESACI
 Uczniowie kl. VII – VIII
CELE
 zapoznawanie uczniów z ideą wolontariatu;
 angażowanie uczniów w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc
innym;
 promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw: wrażliwości na
potrzeby innych, empatii, życzliwości, otwartości i bezinteresowności
w podejmowanych działaniach;
 organizowanie aktywnego działania w obszarze pomocy koleżeńskiej,
społecznej, kulturalnej na terenie szkoły i w środowisku rodzinnym
oraz lokalnym;
 tworzenie przestrzeni dla służby wolontariatu poprzez
organizowanie konkretnych sposobów pomocy i tworzenie zespołów
wolontariuszy do ich realizacji;
 pośredniczenie we włączaniu dzieci i młodzieży do działań
o charakterze wolontariatu w działania pozaszkolne, promowanie
i komunikowanie o akcjach prowadzonych w środowisku lokalnym,
akcjach ogólnopolskich i podejmowanych przez inne organizacje;
 wpieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej;
 promowanie idei wolontariatu;
 prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań
wolontariuszy i chętnych do przystąpienia do Klubu lub chętnych do
włączenia się do akcji niesienia pomocy;
 angażowanie się w miarę potrzeb do pomocy w jednorazowych
imprezach o charakterze charytatywnym.

HARMONOGRAM PRACY SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU
WRZESIEŃ
1. Rekrutacja nowych członków Szkolnego Koła Wolontariatu.
2. Wybór liderów wolontariatu.
3. Uzupełnienie dokumentacji wolontariatu.
4. Aktualizacja grupy na Messengerze dla koordynatorów i liderów klas.
5. Wybór zarządu Szkolnego Koła Wolontariatu.
6. Zaplanowanie całorocznej pracy Szkolnego Klubu Wolontariatu.
7. Przekazanie informacji o wolontariacie wychowawcom i uczniom klas
na lekcji wychowawczej.
8. Promocja SKW – aktualizacja tablicy informacyjnej Szkolnego Koła
Wolontariatu i strony internetowej szkoły.
PAŹDZIERNIK
1. Dbanie o czystość wokół szkoły, pomoc w pielęgnowaniu rabatów
kwiatowych.
2. Zbiórka zniczy na opuszczone groby.
LISTOPAD
1. Porządkowanie opuszczonych grobów i zapalenie zniczy w ramach
akcji „Zapal znicz na opuszczonym grobie” na cmentarzu przy ul.
Denkowskiej.
2. Zbiórka misi dla Onkopacjentów
https://gdyliczysieczas.com/
3. Zbiórka karmy dla zwierząt „Pełna miska dla schroniska”
 Nawiązanie współpracy z Ostrowieckim Stowarzyszeniem
Przyjaciół Zwierząt "Animals" (p. Iwona Tomczyk 504686206)
https://www.facebook.com/Ostrowieckie-StowarzyszeniePrzyjaci%C3%B3%C5%82-Zwierz%C4%85t-Animals124009097672339/
 Adopcja zwierząt
 Film dla dzieci
https://www.facebook.com/watch/?extid=CL-UNK-UNK-UNKAN_GK0T-GK1C&v=243873409708998
GRUDZIEŃ
1. Spotkanie z wolontariuszami.
2. Obchody DNIA WOLONTARIUSZA (5 grudnia) – plakat
okolicznościowy.
3. Udział w akcji „I Ty możesz zostać św. Mikołajem” na rzecz
hospicjum.

4. Pomoc ptakom w przetrwaniu zimy – wykonanie karmnika dla
ptaków przez wolontariuszy klas, dokarmianie ptaków
STYCZEŃ
1. Zbiórka środków czystości i kosmetyków dla dzieci i młodzieży
z Domu Dziecka w Małachowie
LUTY
1. Zbiórka starych kluczy dla "Budzika".
MARZEC
1. Organizacja szkolenia dla wolontariuszy z zakresu udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej.
2. Zbiórka okularów przeciwsłonecznych „CZARY MARY OKULARY”
https://redemptorismissio.org/?gclid=Cj0KCQjwrJOMBhCZARIsAGEd
4VHGZX9LCMl5TMujfKPltpOrW232GDM6wwjmzh8ve70GI7ODtFwxs0aAoRyEAL
w_wcB
KWIECIEŃ
1. Kwesta żonkilowa – kwesty na terenie ostrowieckich parafii.
Przekazanie pozyskanych funduszy dla podopiecznych hospicjum.
MAJ
1. Zbiórka mydła w kostkach, które trafi do lekarzy w Afryce,
walczących z epidemią koronawirusa „PODAJ MYDŁO”
https://redemptorismissio.org/?gclid=Cj0KCQjwrJOMBhCZARIsAGEd
4VHGZX9LCMl5TMujfKPltpOrW232GDM6wwjmzh8ve70GI7ODtFwxs0aAoRyEAL
w_wcB
CZERWIEC
1. Podsumowanie efektów całorocznej działalności – sprawozdanie
2. Przyznanie dyplomów i wpisów na świadectwo za wolontariat
Akcje całoroczne
1. Wysyłanie kartek do dzieci ze szpitala onkologicznego „Wylosuj
Anioła”
https://www.zwrotnikraka.pl/akcja-wylosuj-aniola-wyslij-kartkechorego-dziecka/
2. Udział w "Zakręconej Akcji" polegającej na propagowaniu zbiórki
plastikowych nakrętek, by wspierać osoby niepełnosprawne.

3. „Drugie życie” dla książki – akcja renowacji książek w bibliotece
szkolnej.
4. Pomoc słabszym uczniom z klasy w świetlicy szkolnej.
5. Zabawa z dziećmi mieszkającymi w Zespole Placówek OpiekuńczoWychowawczych „NASZ DOM” w Ostrowcu Świętokrzyskim,
organizowanie zbiórek na rzecz tych dzieci.

