„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma,
nie przez to, kim jest,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi".
Jan Paweł II

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU
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Plan Pracy w roku szkolnym 2018/2019
GŁÓWNA IDEA
1. Wolontariat - to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz
innych, wykraczające poza więzi rodzinno- koleżeńsko- przyjacielskie.
2. Wolontariusz - osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem
może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie
taka pomoc jest potrzebna.
3. Koło wolontariatu skierowane jest do ludzi młodych, którzy chcą pomagać
innym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w
środowisku lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i
kulturalne.
WOLONTARIUSZE
1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.
2. Działalność koła opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
3. Członek koła kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia
pomocy, troską o innych.
4. Wolontariusz zna plan pracy oraz zakres obowiązków wolontariuszy i
przestrzega ich.
5. Każdy członek wolontariatu swoim postępowaniem stara się promować
ideę wolontariatu, być przykładem dla innych.
STRUKTURA KOŁA WOLONTARIUSZY
1. Na czele szkolnego koła wolontariatu stoi opiekun p.Gertruda Lubieniecka
Jakiel
2. Spośród wolontariuszy wybierani są liderzy, którzy reprezentują daną klasę.

CELE
1. Kształtowanie zachowań przejawiających się wrażliwością na los
drugiego człowieka i chęć niesienia pomocy
2. Promocja zdrowego stylu życia
3. Profilaktyka uzależnień
4. Współpraca z organizacjami charytatywnymi
5. Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.
6. Kształtowanie postaw prospołecznych.
7. Rozwijanie empatii i tolerancji.
8. Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
TERMIN REALIZACJI

ZADANIA

Wrzesień

1. Akcja rekrutacyjna w szkole. Promocja SKW.
2. Plan całorocznej pracy Koła. Wspólne przyjęcie
planu działania. Wybory liderów.
3. Rozpoczęcie akcji “Plastikowa Zakrętka ",
polegającej na zbiórce nakrętek dla Nikoli i
Adama.
4. Akcja Szkoło Pomóż i Ty cegiełki dla Fundacji na
rzecz osób Niewidomych i Niepełnosprawnych
5. Akcja “ Radosny powrót do szkoły- podziel sie
zeszytem i długopisem”

Październik

1. Zbiórka zniczy - AKCJA ZNICZ.
2. Udział w "Plastikowa nakrętka “
3. 16 PAŹDZIERNIKA –Światowy Dzień Walki
z Głodem – lekcje informacyjne o głodzie na
świecie, akcja charytatywna

Listopad

1. Udział w "Plastikowa nakrętka”
2. Kiermasz pluszaków i zabawek - akcja
„Szlachetna Paczka”
3. Akcji "Góra Grosza"

Grudzień

Styczeń

Luty/marzec

Kwiecień /Maj

Czerwiec

1. Obchody DNIA WOLONTARIUSZA 5. XII – gazetka okolicznościowa.
2. Udział w „Plastikowa nakrętka”
3. Akcja „Szlachetna paczka”
4. Udział w akcji „Góra Grosza"
5. Kiermasz świąteczny.
6. Udział w akcji „Marzycielska poczta” lub “Listy
do Św. Mikołaja “-świąteczne kartki dla
chorych i samotnych
1. Organizacja wolontariuszy , kwesta i akcja
charytatywna WOŚP
2. Udział w "Plastikowa nakrętka”
1. Udział w „Plastikowa nakrętka”
2. Akcja POST JAŁMUŻNA MODLITWA - akcje
charytatywne wielkanocne
3. Kiermasz wielkanocny
1. Udział w "Plastikowa nakrętka",
podsumowanie akcji
2. Zbiórka charytatywna
3. Wizyta w hospicjum lub innym ośrodku
1. Dzień dziecka – kartki i listy
2. Podsumowanie efektów całorocznej
działalności – sprawozdanie

Przez cały rok szkolny 2018/2019 w razie zaistniałych konieczności
będą prowadzone inne akcje charytatywne.
Wychowawcy poszczególnych klas
również będą organizować swoje coroczne działania charytatywne
i uwzględniać je w sprawozdaniach.
Opracowała:
Grtruda Lubieniecka –Jakiel
Koordynatorka Szkolnego Koła Wolontariatu
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