Sprawozdanie z działalności Szkolnego Klubu Wolontariatu
działającego w Zespole Szkół NR 2 w Bieczu

1. Opiekunki grupy: Agnieszka Pyznar, Iwona Wójcik
2. Ilość zaangażowanych uczniów: 40
Lp. Podejmowane działania/ tematyka spotkań
1

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

2

Systematyczna pomoc koleżeńska sos dla
młodszych kolegów;

3

Zorganizowanie zbiórki odzieży, zabawek,
przyborów szkolnych, artykułów
codziennego użytku dla uchodźców
z Krymu mieszkających obecnie
w Drohobyczu;

4

Współpraca z organizacją Caritas
i Szpitalem Specjalistycznym im. H.
Klimontowicza w Gorlicach: dwie zbiórki
pluszaków;

5

Udział w projekcie Razem dla RozwojuAktywna Edukacja Globalna w Szkołach kl.
IV i III G;

6

Włączenie się w ogólnopolską akcję
Szlachetna Paczka

7

Zajęcia w świetlicy szkolnej dla młodszych
kolegów (pomoc opiekunom świetlicy);

Ocena efektów i zaangażowania uczniów

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
8
Zakup wrzosów i chryzantem.

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.

Ponadto grupa wolontariuszek aktywnie spędza czas w świetlicy szkolnej, wspomagając
Panie opiekunki w organizacji zabaw i nauki podopiecznym świetlicy. 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. Jedna
z wolontariuszek – Monika Przybyłowicz -

systematycznie uczestniczy i angażuje się

w spotkaniaOśrodkaWsparciaKlubu „Dialog” w Bieczu.
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w pobliżu naszej szkoły. W pierwszym semestrze uczniowie systematycznie wykonywali
prace porządkowo-pielęgnacyjne. Dodatkowo z funduszy uzyskanych ze sprzedaży ozdób
wielkanocnych, zakupione zostały wrzosy i chryzantemy, które w okresie jesiennym zostały
posadzone przy pomniku.
Ponadto udało się zorganizować dwie akcje zbiórki pluszaków. Zebrane maskotki zostały
przekazane za pośrednictwem organizacji Caritas na oddział dziecięcy gorlickiego szpitala.
W związku z trudną sytuacją polityczną Ukrainy, klub postanowił w tym roku wyjść
z pomocą poza środowisko lokalne i włączyć się w działalność Caritas SamborskoDrohobyckiej Diecezji UGKC. Wolontariusze wraz z członkami Szkolnego Koła PCK
przeprowadzili zbiórkę odzieży, obuwia, zabawek i innych przedmiotów codziennego użytku,
a następnie dokonali posortowania i spakowali zebranych rzeczy, które trafiły do
potrzebujących na początku grudnia 2014 r.
W okresie przedświątecznym SKW zaangażował się również w ogólnopolską akcję
„Szlachetna Paczka”. Zebrane produktu żywnościowe oraz artykuły chemiczne zostały
przekazane do gorlickiej siedziby Szlachetnej Paczki.
Od początku roku szkolnego 2014/2015 bierzemy udział w projekcie Razem Dla Rozwoju,
współorganizowanego przez Salezjański Wolontariat Misyjny „Młodzi Światu”. W ramach
udziału w projekcieuczniowie zdobywają wiedzęna temat problemów globalnych, takich jak:
prawa człowieka, dostęp do wody pitnej, edukacja i analfabetyzm, dzieci ulicy, ubóstwo,
globalne współzależności. Celem projektu jest rozbudzenie w młodych ludziach empatii,
otwartości na inne kultury, uwrażliwienie na drugiego człowiekajak ina poczucie
sprawiedliwości społecznej. Ponadto uczestnicy poznają kalendarzowe dni społecznego
zaangażowaniajak np. Dzień Wody, a następnie dzielą się wiedzą z innymi uczniami szkoły,

tworząc plakaty, czy prezentacje. W drugim semestrze zaangażowani w projekt uczniowie,
swą wiedzą podzielą się z szerszym gronem, poprzez przygotowanie i umieszczenie
informacji w Internecie.
Działający od roku 2013 Szkolny Klub Wolontariatukontynuuje podjęte wcześniej działania
i wdraża w życie kolejne pomysły. Grupę wolontariuszy z klasy III wsparli w tym semestrze
nowi członkowie z klasy I Gimnazjum, którzy dotychczas brali udział w wewnątrzszkolnych
akcjach klubu.

Opracowanie:
Iwona Wójcik, Agnieszka Pyznar

