Działalność Szkolnego Klubu Wolontariatu
działającego w Zespole Szkół Nr 2 w Bieczu
Lp.

Podejmowane działania/ tematyka spotkań

1

Systematyczna ( wg harmonogramu) praca
w świetlicy socjoterapeutycznej „Gniazdo”;

2

Systematyczna pomoc koleżeńska sos dla
młodszych kolegów;

3

Ocena efektów

Prace organizacyjno-porządkowe
w ramach organizacji Przeglądu Zespołów
Artystycznych „Pawie Pióra”,

4

Zbiórka pluszaków;

5

Rozdawanie ulotek- współpraca
z organizacją Caritas;

6

Udział w Wyjazdowej Szkole Wolontariatu
w Jodłówce Tuchowskiej;

7

Przygotowanie ozdób wielkanocnych oraz
przedświąteczne odwiedziny osób starszych
i samotnych

8

Aktywny udział w III Gorlickim Dniu Osób
Niepełnosprawnych

9

Gala wolontariatu – pomoc w realizacji
(zaprezentowanie działań)

10

Uczniowie działający w SKW bardzo chętnie
angażują się we wszelkie formy działania klubu.
Bez zarzutu wywiązują się
z przyjętych na siebie zobowiązań
w ramach działalności SKW. Dodatkowo
wykazują własna inicjatywę i pomysły, które
poszerzą w przyszłości zakres aktywności SKW.
Są bardzo pozytywnie postrzegani w
środowisku lokalnym.

Prace porządkowe przy Pomniku Harcerzy

Ilość zaangażowanych uczniów:30
Opiekunki grupy: Agnieszka Pyznar , Iwona Wójcik

Uczniowie Gimnazjum nr 2 przygodę z wolontariatem rozpoczęli od wzięcia
udziałuw Projekcie Wolontariat Edukacją Obywatelską w ramach Funduszu dla
Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu
Współpracy – Projekty duże Edukacja obywatelska. Jako SKW współpracowali z
Kwiatonowickim Stowarzyszenie Homini oraz Lokalnym Centrum Wolontariatu w
Gorlicach. Za przeprowadzenie szeregu działań związanych z szerzeniem idei

wolontariatu ZS nr 2 otrzymał w 2013 i 2014 roku Certyfikat Szkoły Obywatelskiej za
szczególne zasługi dla rozwoju i popularyzacji działań obywatelskich .
Pierwszym działaniem wolontariuszyze Szkolnego Klubu Wolontariatu
działającego przy ZS nr 2 w Bieczu była pomoc przy organizacji Przeglądu Zespołów
Artystycznych „Pawie Pióra”, który odbył się 15 IX 2013 r. w ramach II Bieckiego
Festiwalu Kultury. Do zadań wolontariuszy należały głównie prace organizacyjnoporządkowe, takie jak: wydawanie posiłków i napojów występującym artystom i ich
rodzinom, pomoc w organizacji parkingu dla przyjeżdżających gości, pełnieniu funkcji
„przewodników” zespołów, itp.
Zwyczajny tydzień pracy naszych wolontariuszy, polega na pełnieniu dyżurów
w świetlicy socjoterapeutycznej „Gniazdo”, działającej przy Stowarzyszeniu
„Nadzieja” w Bieczu. Wolontariusze pomagają dzieciakom w nauce, odrabianiu zadań
domowych oraz organizują im czas wolny (poprzez wspólne gry i zabawy) podczas
oczekiwania na powrót rodziców. Kolejnym stałym punktem pracy naszych
wolontariuszy jest pomoc w nauce uczniom z naszej szkoły. Członkowie klubu
obejmują nią dzieci z rodzinnego domu dziecka w Strzeszynie, jak i innych młodszych
uczniów naszej szkoły, którzy tego typu wsparcia potrzebują.
Kolejną akcją, zorganizowaną w listopadzie, było przeprowadzenie wspólnie
z organizacją Caritas zbiórki „pluszaków”, które umilą trudne chwile dzieciaków
przebywających w szpitalu w oczekiwaniu na zabiegi. Część zebranych zabawek
została przekazana pewnej potrzebującej rodzinie. Dodatkowo, w ramach współpracy
z organizacja Caritas, uczniowie roznosili ulotki z informacją o możliwości
przekazywania środków z odpisu 1% podatku potrzebującemu chłopcu.
Przez okres II półrocza wolontariusze kontynuowali część zadań podjętych
w pierwszym semestrze. Nadal pełnili dyżury w świetlicy socjoterapeutycznej
„Gniazdo”, działającej przy Stowarzyszeniu „Nadzieja” w Bieczu.Kolejnym stałym
punktem pracy wolontariuszy była pomoc w nauce uczniom z naszej szkoły.
Zimą część wolontariuszy wzięła udział w Wyjazdowej Zimowej Szkole Wolontariatu
w Jodłówce Tuchowskiej. Uczestniczyli oni w wykładach, warsztatach i ćwiczeniach
praktycznych. Poznali swoje mocne strony, nawiązali nowe znajomości, dzielili się
doświadczeniami, uczyli się rozumieć osoby potrzebujące, by móc im lepiej pomagać.
Okres poprzedzający Święta Wielkanocne członkowie SKW poświęcili na
własnoręcznie przygotowanie ozdób wielkanocnych. Wykonane pisanki były
prezentem dla osób starszych i samotnych mieszkających w naszym mieście.

18 maja SKW aktywnie włączył się w organizację III Gorlickiego Marszu
Żonkilowego podczas obchodów V Gorlickiego Dnia Osób Niepełnosprawnych.
Wolontariusze wykonali samodzielnie ok. 80 żonkili, które potem rozdawali w trakcie
marszu ulicami Gorlic . W trakcie trwania pikniku integracyjnego zbierali datki na
rzecz dzieci z Gorlickiego Hospicjum Domowego.
6 czerwca członkowie SKW wzięli udział w Gali Wolontariatu, która miała
miejsce w GCK, gdzie omówili i zaprezentowali swe działania.
Jedna z wolontariuszek – Monika Przybyłowicz - systematycznie pomagała
opiekunce DZTL Podgrodzianie w przygotowaniach poprzedzających występy zespołu.
Dodatkowo wolontariusze prowadzili prace porządkowe przy Pomniku
Harcerzy, mieszczącym się w pobliżu naszej szkoły.
Członkowie SKW zamierzają kontynuować podjęte przez nas działania jak
i wprowadzać nowe pomysły i zadania. Chcemy również „zarażać” innych uczniów
naszej szkoły ideą wolontariatu , bo przecież razem możemy więcej!

