
DZIAŁANIA SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

W latach 2005–2012 uczniowie naszego Gimnazjum chętnie włączali się w działalność na rzecz osób

potrzebujących oraz zwierząt. Aktywność uczniowska skierowana jest przede wszystkim na wspólne działania 

z organizacjami niosącymi pomoc w środowisku lokalnym.

Nasi wolontariusze:

• uczestniczyli w świątecznych zbiórkach żywności dwa razy w roku (współpraca z Bankiem Żywności, PCK 

i OPS),

• zorganizowali  zbiórkę  produktów  żywnościowych  z  przeznaczeniem  na  przygotowanie  obiadów  dla

bezdomnych i potrzebujących w ramach akcji „Zupa przyprawiona sercem” (na rzecz publicznej Jadłodajni

św. Brata Alberta Katolickiego Porozumienia Samorządowego i Parafii Farnej we Wrześni),

• zbierali  słodycze,  odzież,  przybory  szkolne  i  artykuły  higieniczne,  które  przekazano  do  Ośrodka

Wspomagania  Dziecka  i  Rodziny  w Kołaczkowie  oraz  Domu Pomocy Społecznej  Dla  Dzieci  i  Młodzieży

Niepełnosprawnych Intelektualnie, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Św. Dominika w Mielżynie,

• zorganizowali zbiórkę darów dla powodzian z Sandomierza; zbierano środki czystości, artykuły higieniczne,

papiernicze, przybory szkolne, odzież, żywność i pieniądze,

• zbierali prezenty gwiazdkowe i odzież dla uczniów Zespołu Szkół w Annopolu (teren dotknięty powodzią),

w ramach akcji „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”,

• angażowali się w akcje na rzecz Schroniska dla Zwierząt: organizowali zbiórkę karmy dla zwierząt (na ten

cel  zorganizowali  także  zbiórkę pieniędzy),  wykonywali  prace gospodarcze i  porządkowe w schronisku,

opiekowali się psami, aktywnie poszukiwali nowych opiekunów do adopcji psów,

• współorganizowali  popołudniowe spotkania  w Warsztatach Terapii  Zajęciowej,  gdzie  brali  udział  wraz  

z podopiecznymi w zajęciach komputerowych, sportowych, tkackich, plastycznych, gospodarskich i innych 

• odwiedzali  wrzesińskie  przedszkola  i  oddział  pediatryczny  naszego  Szpitala  Powiatowego,  gdzie  czytali

dzieciom bajki oraz umilali im czas zabawami i grami planszowymi,

• pomagali w Bibliotece Publicznej: porządkowali księgozbiór oraz reperowali zniszczone książki,

• organizowali kwestę pieniędzy na rzecz potrzebujących dawców krwi,

• w okresie zimowym, na prośbę OPS, wolontariusze podjęli systematyczną (trzy razy w tygodniu) pomoc

osobom starszym, polegającą na noszeniu węgla.

• włączali się w pomoc przy organizacji imprez; chętnie pomagali w przygotowaniu i prowadzeniu baliku dla

najmłodszych oraz uroczystości dla Honorowych Dawców Krwi (organizowanego przez PCK), Dnia Dziecka

(organizowanego przez Bibliotekę Publiczną) oraz Festynu Rodzinnego organizowanego w naszej szkole;

pomagali także przy organizacji Wojewódzkich Zawodów Pierwszej Pomocy,



Nasi uczniowie podejmowali pacę na rzecz potrzebujących nie tylko podczas roku szkolnego, ale również

w dużej mierze w czasie wakacji letnich i ferii zimowych. Okres wolny od zajęć wykorzystywali na nabywanie

nowych umiejętności, szczególnie w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej. Zdobytym doświadczeniem

dzielili  się  z  innymi  uczniami  podczas  roku  szkolnego.  Uczennice  -  wolontariuszki  angażowały  się  także  

w pomoc w Domu Opieki Społecznej i Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny.
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