AKCJE SZKOLNEGO WOLONTARIATU
LISTOPAD/GRUDZIEŃ
1. AKCJE ORGANIZOWANE PRZEZ POZNAŃSKĄ FUNDACJĘ POMOCY HUMANITARNEJ REDEMPTORIS
MISSIO:
•

„KUP PAN SZCZOTKĘ” – zbiórka szczoteczek i past do zębów dla dzieci z Afryki. W naszej
szkole zebraliśmy 265 szczoteczek i 115 past do zębów.

•

„OPATRUNEK NA RATUNEK” – zbiórka materiałów opatrunkowych do szpitali w Afryce
(Tanzania, Kamerun). Udało nam się zebrać dwa duże kartony: bandaży, plastrów
opatrunkowych, gzy jałowej, rękawiczek jednorazowych itp.

2. WYCIECZKA DO SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT W SKAŁOWIE
Uczniowie klasy IV a podsumowali akcję „Pomagamy zwierzętom ze Schroniska w Skałowie”.

W listopadzie wolontariusze, przedstawiciele 12 klas (IV-VIII), zawieźli do Schroniska
w Skałowie dary dla zwierząt. Wspólnymi siłami udało się zebrać:
•
•
•
•
•
•
•

143 kg karmy suchej,
53 puszki z karmą (27 kg),
12 zabawek,
5 dużych worków starych ręczników, kocy, pościeli,
2 duże kartony czarno-białych gazet,
kilka legowisk dla psów,
3 kuwety dla kotów.

Uczniowie zwiedzili schronisko, poznali zasady tam panujące, wzięli udział w zajęciach edukacyjnych
pt.: „JA I PIES”. Na zakończenie spotkania kierownik schroniska opowiedział wolontariuszom
niezwykłe historie podopiecznych.

Wolontariusze z SP2 w Zalasewie z wizytą w schronisku

Zajęcia edukacyjne

Poznajemy zasady bezpieczeństwa

Sala operacyjno-zabiegowa w schronisku
Niezwykłe historie psów

3. SZKOLNA LIGA WOLONTARIACKA –ZOO POZNAŃ
Grupa wolontariuszy z klas V g, VIII a, VIII b bierze udział w co miesięcznych wyzwaniach.
W październiku uczniowie mieli zadanie przygotować plakaty promujące nowe inwestycje w ZOO,
w listopadzie plakat pt. „Spotkasz mnie w poznańskim ZOO- Koziorożec Nubijski”, a w grudniu
uczniowie klasy V g robili kule dla ptaków. Dzięki zaangażowaniu uczniów jesteśmy w czołówce
Szkolnej Ligii Wolontariackiej. Przed nami jeszcze trzy wyzwania.
4. AKCJA KAŻDY Z NAS MOŻE ZOSTAĆ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM.
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Zalasewie całym sercem zaangażowali się w akcję
KAŻDY UCZEŃ MOŻE ZOSTAĆ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM. Mieli wyznaczone zadanie: włączyć się w akcje
szkolnego wolontariatu i ofiarować coś od siebie dla młodszych dzieci. Jako zachętę do niesienia
pomocy przytoczone zostały słowa patronki szkolnego wolontariatu, laureatki pokojowej Nagrody
Nobla, Św. Matki Teresy z Kalkuty: „Nie możemy robić rzeczy wielkich, ale możemy robić rzeczy
małe z wielką miłością”.
Przez dwa miesiące (listopad i grudzień) dzięki ofiarności uczniów udało nam się uszczęśliwić
wiele dzieci. Przyniesione książki w ramach AKCJI „PODAJ DALEJ” otrzymały dzieci z zerówki i klas I.
Wolontariusze z klas VI a, VI d, VII a, VII c, VIII c wręczyli dzieciom prezenty i przeczytali młodszym
kolegom opowiadania związane ze świętami Bożego Narodzenia, Świętym Mikołajem i prezentami.

Dzieci z klas 0-I bardzo ucieszyły się
z odwiedzin wolontariuszy.
Wolontariusze spisali się na medal

☺

Uczniowie klas IV, V i VI na lekcjach plastyki pod opieką Pani Małgorzaty DanielewiczPlucińskiej przygotowali świąteczne zakładki do książek, które były prezentami dla dzieci
z sąsiadujących ze szkołą przedszkoli.

Wolontariusze z klasy VIII b odwiedzili dzieci z Przedszkola „ZA LASEM” oraz z Przedszkola
„KOLOROWE KREDKI”.

Zakładki otrzymały również dzieci z Przedszkola „ZACZAROWANA PODKOWA” oraz
z Przedszkola „MALOWANY KONIK”.

