
Sprawozdanie z działalności Szkolnego Klubu Wolontariatu POMOCNE JEŻE

w roku szkolnym 2021/2022:

Od września 2018 roku z inicjatywy uczniów i nauczycieli naszej szkoły powstało

Szkolne Koło Wolontariatu. W roku szkolnym 2021/2022 koło przydzieliło sobie nazwę

POMOCNE JEŻE oraz utworzyło swoje social media (tj. stronę na Facebooku oraz

Instagramie). Głównym celem jego działalności jest aktywizowanie uczniów do działań na

rzecz środowiska szkolnego oraz lokalnego w formie aktywnych i systematycznych działań

wolontarystycznych. Wolontariat rozwija także zainteresowania uczniów, umiejętności

społeczne, a przede wszystkim niesie ze sobą wiele wartości wychowawczych, kształtujących

kreatywność, odpowiedzialność, wrażliwość i otwartość na drugiego człowieka.

Cele  Szkolnego Klubu Wolontariatu :

● włączanie młodzieży w życie społeczności szkolnej i środowiska lokalnego;

● tworzenie więzi opartej na współpracy między uczniami, a nauczycielami;

● zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie;

● uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych;

● kształtowanie postaw prospołecznych;

● rozwijanie empatii, zrozumienia;

● inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego;

● kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności;

● kształtowanie umiejętności działania zespołowego;

● budowanie twórczej atmosfery w szkole, sprzyjającej samorealizacji i poszerzaniu

własnych zainteresowań;

● kształtowanie kompetencji kluczowych;

● kształtowanie kompetencji miękkich;

● kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego;

● współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi;



● dawanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń;

● zdobywanie doświadczenia organizatorskiego;

● wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.

Spotkania Klubu odbywały się w miarę potrzeb.

W ciągu rocznej działalności Klubu zrealizowane zostały następujące akcje i inicjatywy:

1. Aktywny udział w organizacji Dnia Nauczyciela poprzez własnoręczne

przygotowanie kartek dla emerytowanych nauczycieli,

2. Przygotowanie bożonarodzeniowych prezentów dla podopiecznych domu opieki

BONA-MED ul. Dożynkowa, Kraków,

3. Organizacja w szkole Światowego Dnia Tolerancji w ramach Edukacji Globalnej

Polskiej Akcji Humanitarnej,

4. Organizacja kiermasz domowych pizzerinek dla Hani podopiecznej Fundacji Alma

Spei, dochód przeznaczony na mikołajkowy prezent dla dziewczynki - huśtawkę,

5. Przeprowadzenie zbiórki  gier planszowych i puzzli dla Domu Dziecka w Bochni,

6. Zbiórka  nakrętki dla Leyli Robak chorej na SMA,

7. Zbiórka nakrętek dla Leona Kota cierpiącego na nierówny wzrost kończyn, który

zbiera na operację wydłużenia kończyny dolnej - nogi.

8. Przygotowanie pudełek niespodzianek na aukcję dla  dla Leona Kota cierpiącego

na nierówny wzrost kończyn, który zbiera na operację wydłużenia kończyny dolnej -

nogi.

9. Zorganizowanie Szkolnego  Dnia Wolontariusza,

10. Zaangażowanie w długoterminową zbiórkę dla potrzebujących mieszkańców Ukrainy,

11. Włączenie się do akcji "Calling for Peace - Wołanie o Pokój" - przygotowanie

rysunków ze słowami wsparcia dla dzieci z  Ukrainy,

12. Kiermasz ciast z okazji dnia kobiet-  pomoc Marice.

13. Wszystkie Kolory Świata - licytacja własnoręcznie szytych laleczek w ramach akcji

UNICEF.

14. Pomoc w pakowaniu Szlachetnej Paczki, zorganizowanej w szkole z inicjatywy Rady

Rodziców.



15. Zbiórka produktów żywnościowo- chemicznych dla stowarzyszenia Sursum Corda.

16. Zbiórka książeczek dla szpitala dziecięcego.

17. Przygotowanie stroików dla podopiecznych domu opieki BONA-MED

ul. Dożynkowa, Kraków,

18. Jajeczko dla mojego kolegi z Ukrainy - akcja zbiórki czekoladowych jajeczek z okazji

świąt Wielkanocnych dla uchodźców przebywających na krakowskim Dworcu

Głównym,

19. Batonik dla mojego kolegi z Ukrainy - akcja zbiórki batoników dla uchodźców

przebywających na krakowskim Dworcu Głównym,

20. Soczki, musy i napoje  dla mojego kolegi z Ukrainy - akcja zbiórki soczków, musów

i napojów  dla uchodźców przebywających na krakowskim Dworcu Głównym

21. Akcja ,,Dzieci dzieciom dla uciekających dzieci z Ukrainy" - uczniowie dzielili się

swoimi talentami i własnoręcznie przygotowywali przedmioty z akcentem

Ukraińskim, które następnie były zlicytowane a dochód przeznaczony na pomoc

dzieciom-uchodźcom.

22. Przeprowadzenie 10 spotkań podczas których uczniowie przygotowywali kanapki dla

potrzebujących uchodźców przebywających na krakowskim Dworcu Głównym,

akcję czynnie wsparli: Pani Maria Wadowska i parafianie z Kościoła pw. Św Marii

Magdaleny w Witkowicach, Pani Maja Dobkowska, Pani Agnieszka Pietruszka,

piekarnia Halagarda, anonimowi darczyńcy ze szkoły w Szwecji.

23. Udział w ogólnopolskiej akcji Emotkowe Pożeracze Smutków, w ramach której

uczniowie szyli poduszki i breloczki.

24. Współpraca z koordynatorami Fundacji Świętego Mikołaja i pomoc w organizacji

zbiórek pieniędzy.

25. Współpraca podczas aukcji prac plastycznych w ramach akcji POMÓŻMY

DZIECIOM – OFIAROM WOJNY W SYRII - pomoc szkole Al Riyaha

w Damaszku.



Spostrzeżenia, wnioski do dalszej pracy:

1. systematycznie kontynuować działania w ramach wolontariatu,

2. we współpracy z nauczycielami, wychowawcami i rodzicami uczniów aktywizować

dzieci i młodzież do udziału w wolontariacie stałym i akcyjnym,

3. wzmacniać właściwe zachowania uczniów, równocześnie rozwijając ich

zainteresowania i zdolności, dając możliwości sprawdzenia się w różnych formach

pomagania,

4. wdrożyć program Sursum Corda, w celu docenienia i motywowania uczniów

działających w Szkolnym Kole Wolontariatu,

5. promować ideę pomagania w środowisku szkolnym i lokalnym,

6. zwiększenie współpracy ze środowiskiem lokalnym, w tym trwała współpraca

z placówką BONA-MED, przeprowadzić rozeznanie w środowisku lokalnym

dotyczące potrzeb i wsparcia mieszkańców,

7. pozyskać nowe instytucje wspierające wolontariat,

8. zwrócić uwagę na konieczność konsultowania akcji wolontariatu prowadzonych przez

nauczycieli z koordynatorami szkolnymi, w celu uniknięcia nieprawidłowości pod

kątem podstaw prawnych regulujących działanie wolontariatu w szkole,

9. zwrócić uwagę na bieżące informowanie rodziców odnośnie możliwości pozyskania 3

punktów rekrutacyjnych do szkoły ponadpodstawowej na pierwszych wrześniowych

zebraniach i nie tylko, przekazanie informacji odnośnie regulaminu przydzielania

punktów,

10. opracować nowy  regulaminu do zatwierdzenia na pierwszej wrześniowej radzie,

w regulaminie należy uwzględnić podział godzin na godziny do odpracowania

w szkole i poza szkołą, z tym że w nie ma obowiązku pracy poza szkołą. Na terenie

placówki uczniowie mają mnóstwo okazji do wykazania się aktywnością

wolontarystyczną.

…………………………..…………….…………………..
/mgr Monika Satoła - opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu - Pomocne Jeże/


