Podsumowanie działalności
SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU
w I semestrze 2019 roku
W kończącym się właśnie I semestrze roku szkolnego 2018/2019 Szkolne Koło Wolontariatu
podjęło i zrealizowało wiele ciekawych inicjatyw.
Tak jak co roku, we wrześniu odbyła się akcja krwiodawstwa, w której uczestniczyli uczniowie,
nauczyciele i pracownicy administracji. Nasi krwiodawcy oddali ponad siedem litrów krwi.
Wszystkim serdecznie dziękujemy. Jesteście wspaniali!
W pierwszy weekend grudnia wspieraliśmy zaprzyjaźnione Stowarzyszenie na rzecz Osób z
Niepełnosprawnością Intelektualną podczas przedświątecznej zbiórki żywności w supermarketach.
W związku z obchodzonym 5 grudnia Międzynarodowym Dniem Wolontariusza zorganizowaliśmy,
już po raz trzeci w naszej szkole, spotkanie szkolnych kół wolontariatu gimnazjów i szkół
podstawowych z Częstochowy i powiatu częstochowskiego. W tym roku, ze względu na duże
zainteresowanie, odbyły się dwa spotkania – 28 listopada i 10 grudnia. W sumie odwiedziło nas
ponad 60 uczniów trzecich klas gimnazjów i ósmych klas szkół podstawowych wraz z opiekunami.
Rozmawialiśmy o historii i idei wolontariatu, o tym, co daje nam pomaganie, dlaczego warto się
angażować w pracę na rzecz drugiego człowieka. Wspólnie udekorowaliśmy choinkę własnoręcznie
wykonanymi bombkami, na których znalazły się życzenia świąteczne i noworoczne. Uczniowie
klasy I T, Martyna i Dawid wprowadzili nas w nastój świąteczny, śpiewając kolędy, a uczniowie
klasy gastronomicznej serwując słodkie świąteczne wypieki. Jak zawsze było pięknie i smacznie:)

Listopad i grudzień to zawsze wyjątkowo intensywny czas dla wolontariuszy. 7 grudnia
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Niepełnosprawnością Intelektualną, gdzie Martyna i Dawid śpiewali kolędy, a Wiktoria recytowała
poezję.

Tuż przed świętami, jak co roku, zorganizowaliśmy ŚWIĄTECZNĄ ZBIÓRKĘ ŻYWNOŚCI, w
którą zaangażowali się nauczyciele, uczniowie i pracownicy administracji. Dziękujemy również
uczniom, którzy w ramach akcji koła Caritas pełnili dyżury w supermarketach i wsparli naszą akcję.
Dzięki Wam wszystkim mogliśmy przekazać paczki do 26 rodzin Waszych kolegów i koleżanek,
którzy potrzebują naszego wsparcia.
Jak widzicie dużo się działo, a my już mamy plany na kolejny semestr. Jeśli chcecie się do nas
przyłączyć – ZAPRASZAMY!
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