
PLAN DZIALAŃ SZKOLNEGO WOLONTARIATU 

w roku szkolnym 2019/2020 

 

Celem szkolnego wolontariatu jest uwrażliwienie uczniów na potrzeby drugiego 

człowieka, wykształcenie w nich postawy tolerancji, empatii i bezinteresownej pomocy. 

Mottem do działania  będą słowa Św. Matki Teresy z Kalkuty: 

„Nie możemy robić rzeczy wielkich, ale możemy robić rzeczy małe z wielką miłością”. 

 

W ramach szkolnego wolontariatu uczniowie wezmą udział w następujących akcjach, 

przedsięwzięciach, projektach: 

1. Udział w projekcie: SZKOLNA LIGA WOLONTARIACKA na rzecz zwierząt z poznańskiego 

Ogrodu Zoologicznego. (uczniowie klas VII i VIII). 

2. Dzień Pielęgniarza w Nowym ZOO (uczniowie klas IV-VI). 

3. Zajęcia integracyjne z dziećmi niepełnosprawnymi z DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ  

w Poznaniu prowadzonego przez Siostry Serafitki. (uczniowie klas VII i VIII). 

4. Udział w akcjach organizowanych przez poznańską FUNDACJĘ POMOCY HUMANITARNEJ 

REDEMPTORIS MISSIO (akcje ogólnoszkolne - dla wszystkich uczniów): 

• „Puszka dla Maluszka” – zbieramy puszki aluminiowe, a pieniądze uzyskane ze sprzedaży 

przekażemy  na dożywianie dzieci w Afryce. Akcja do końca października. 

• „Podaruj mydło dzieciom z Afryki”.  Akcja do końca października. 

•  „Opatrunek na ratunek” – zbieramy wszystkie materiały opatrunkowe – nowe, 

nieużywane i długim terminem ważności (minimum 0,5 roku). Akcja jest całoroczna. 

• „Kup Pan szczotkę” – zbieramy pasty i szczotki do zębów.  Akcja od XI do I 2020. 

• „Adopcja szkoły” – wsparcie finansowe dla dzieci ze szkoły z Republiki 

Środkowoafrykańskiej i Kamerunu (100 zł rocznie).  

• „ Położna w Afryce” – zbieramy pieluchy tetrowe nowe i drobne akcesoria dla 

noworodków. (II semestr) 

•  Akcja Włóczkersi – to Panie i Panowie, którzy dziergają czapeczki (i inne elementy ciepłej 

odzieży: rękawice, skarpety, sweterki, szaliki itp.) dla marznących dzieci w Afganistanie, 



ale nie tylko. W związku z tym projektem potrzebna jest też kolorowa włóczka, aby 

włóczkersi mieli materiał na zrobienie powyższej odzieży. Zbiórka włóczki. 

5.  Współpraca z Kołem Naukowym Edukacji Międzykulturowej „STUDENCI UAM BEZ 

GRANIC” – Pomagamy dzieciom z Madagaskaru. 

6. Zbiórka plastikowych nakrętek akcja ogólnoszkolna i całoroczna „POMAGAMY 

ANTKOWI” – nakrętka, mały przedmiot, który zazwyczaj wyrzucamy może być wielkim 

darem serca! Zebrane plastikowe nakrętki pomogą sfinansować rehabilitację chorego 

chłopca. 

7. Zbiórka karmy dla zwierząt ze SCHRONISKA W SKAŁOWIE. Wyjazd do schroniska na 

zajęcia edukacyjne. ( Akcja ogólnoszkolna dla wszystkich uczniów. ) 

8. Współpraca ze środowiskiem lokalnym : Zakładki do książek dla najmłodszych – uczniów 

zerówki, pierwszych klas i sąsiednich przedszkoli (akcja dla uczniów klas IV- VIII). 

9. Dzień Wolontariusza - 5 grudnia – prezentacja w auli szkolnej „Miej serce i patrzaj 

sercem”. 

10. „Kiermasz świąteczny” – promowanie idei szkolnego wolontariatu, rozprowadzanie 

cegiełek na szkolny wolontariat. 

11. AKCJA: PODAJ DALEJ. Zbiórka książek dla dzieci – „Pomagamy polskim dzieciom na 

Ukrainie” (akcja ogólnoszkolna dla wszystkich uczniów). 

12. Współpraca z HOSPICJUM PALIUM W POZNANIU „Motyli wolontariat”.  

(Akcja ogólnoszkolna dla wszystkich uczniów) 

13. XXVIII finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – kwestowanie i pomaganie.   

(Akcja ogólnoszkolna dla wszystkich uczniów) 

 

Działalność w Szkolnym Wolontariacie wymaga od uczniów pełnego zaangażowania. 

Każdy będzie miał okazję zaprezentować swoje talenty - muzyczne (przygotowanie piosenek, 

gra na gitarze, flażolecie), plastyczne (przygotowanie rysunków do kolorowania, ozdób np. 

świątecznych), teatralne, recytatorskie (przygotowanie zabaw ruchowych, dram), 

organizacyjne (szukanie sponsorów, planowanie działań). 

 


