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1. WYMAGANIE 

Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji 
 

2. TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA 

„Szkolny Klub Wolontariatu” 
 

3. CEL DZIAŁANIA 

Celem „Szkolnego Klubu Wolontariatu” jest niesienie pomocy potrzebującym, uwrażliwianie 
uczniów na krzywdę i cierpienie drugiego człowieka, kształtowanie postaw moralnych i 
prospołecznych ( współpraca, altruizm, życzliwość, itp.) i otwartości na nowe pomysły i sposoby 
działania. Ideą przedsięwzięcia jest też integracja zespołu uczniowskiego i włączenie do działania 
uczniów z różnych środowisk i o różnorodnych uzdolnieniach. 

4. KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA 

Szkolny Klub Wolontariatu powstał w roku 2004 z inicjatywy jednej z nauczycielek szkoły. 
Głównym działaniem w ramach klubu jest współpraca z Domem Pomocy Społecznej im. Matki 
Teresy z Kalkuty przy ul. Głowackiego, Hospicjum im. Małego Księcia oraz Hospicjum Dobrego 
Samarytanina. Współpraca polega na świadczeniu opieki i organizowaniu czasu wolnego przez 
uczniów zrzeszonych w klubie na rzecz DPS, hospicjów i ich pacjentów.  
Do najważniejszych, cyklicznych i autorskich projektów w ramach szkolnego klubu wolontariusza 
należą: 
 - organizowanie zabaw andrzejkowych i mikołajkowych dla pensjonariuszy DPS, 
- organizowanie balów walentynkowych integrujących pensjonariuszy i uczniów, 
- organizowanie spotkań opłatkowych uczniów z pensjonariuszami DPS uświetnionych · 
artystycznymi występami uczniów szkoły, 
- organizowanie wycieczek dla pensjonariuszy DPS do ciekawych miejsc na Lubelszczyźnie, 
- pomoc w organizowaniu i celebrowaniu świąt i jubileuszy, 
- udział w kwestach ulicznych, zbiorkach darów na rzecz hospicjów i DPS, 
- udział w akcjach charytatywnych (np., „Góra Grosza”, „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”, 
- organizowanie na terenie szkoły wystaw prac malarskich pensjonariuszy DPS, 
- wspólny udział uczniów – wolontariuszy i pensjonariuszy DPS w imprezach lokalnych (w ramach 
tzw. Dni Wieniawy) 
Ważnym działaniem w ramach Klubu było zaangażowanie do współpracy uczniów ze szkoły w 
Łubnem na Ukrainie, którzy gościli w naszej szkole w ramach wymiany uczniowskiej. Dla uczniów 
i nauczycieli z Ukrainy było to zupełnie nowe i ważne doświadczenie. Z informacji zwrotnych 



otrzymywanych w formie listów wiemy, że idea wolontariatu przyjęła się w Łubnym. 
 

5. EFEKTY 

Wieloletnia działalność Szkolnego Klubu Wolontariusza przynosi wymierne efekty dla uczniów, 
nauczycieli jak i całej szkoły 
Efekty dla uczniów: 
- uczestnictwo w ciekawym przedsięwzięciu, 
- włączenie uczniów z różnych środowisk i zróżnicowanym potencjale intelektualnym w 
wartościowe działanie, 
- integracja z rówieśnikami i osobami starszymi i niepełnosprawnymi, 
- nawiązanie kontaktów i przyjaźni, 
- nabycie umiejętności współpracy w grupie, 
- wykształcenie w uczniach postaw moralnych (szacunek, odpowiedzialność, itp.) 
- wykształcenie w uczniach postaw prospołecznych (otwartość, wrażliwość, współczucie, 
dostrzeżenie osób potrzebujących, altruizm) 
- nabycie umiejętności organizacyjnych i pracy w grupie, 
- nabycie umiejętności efektywnego gospodarowania czasem wolnym 
- nabycie odpowiedzialności za własne czyny, 
- wykształcenie postaw twórczych, 
- rozwinięcie zainteresowań i talentów, 
Efekty dla nauczycieli (współpracujących w ramach klubu): 
- nabycie umiejętności organizacyjnych i pracy w grupie, 
- integracja i nawiązanie kontaktów z osobami starszymi, niepełnosprawnymi, 
- poszerzenie wiadomości i umiejętności z zakresu opieki paliatywnej, 
- podniesienie, jakości pracy własnej, 
Efekty dla szkoły: 
- uczestnictwo w autorskim i prestiżowym przedsięwzięciu, 
- promocja w środowisku lokalnym, 
- poszerzenie oferty działań opiekuńczo – wychowawczych, 
- podniesienie, jakości pracy szkoły, 
- nawiązanie współpracy z instytucjami ze środowiska lokalnego 
Bardzo ważnym wyróżnieniem dla uczniów, nauczycieli i całej szkoły było wyróżnienie otrzymane 
na Wojewódzkiej Gali Wolontariatu w roku 2011 

6. RADY I PRZESTROGI 

Organizowane akcje wymagają przygotowań i przemyślenia. Jednak dobrze zorganizowane 
przynoszą ogromną satysfakcję dla Wolontariuszy i jednocześnie ogromną radość dla 
otrzymujących pomoc. Wszystkie te działania są nieocenione w kształtowaniu postaw 
odpowiedzialności. W ramach pracy Klubu konieczne jest nawiązywanie kontaktu z różnymi 
Instytucjami oraz środowiskiem lokalnym. 

 

SPOSOBY UPOWSZECHNIANIA 

- kronika na stronie www szkoły, 
- informacje zamieszczane w gablotach, 
- zdjęcia, prezentacje multimedialne, filmy, 
- strona www Domu Pomocy Społecznej im Matki Teresy z Kalkuty. 

 

 


