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Autor/Autorzy:
- Samorząd Uczniowski w ZS w Januszkowicach
- Szkolne Koło Caritas w ZS w Januszkowicach
Cel:
- włączenie się na zasadzie wolontariatu w działalność, charytatywną, opiekuńczą i
wychowawczą prowadzoną przez uczniów i opiekunów,
- uwrażliwianie na drugiego człowieka na jego potrzeby, krzywdę i cierpienie
- praktyczna realizacja przykazania miłości bliźniego w odniesieniu do każdego bez
względu na przekonania czy wyznanie,
- budowanie autentycznej wspólnoty ludzi ukierunkowanej na dobro,
- podejmowanie form wsparcia rzeczowego dla najbardziej potrzebujących
W związku z tym obszarem działania będzie:
- szkoła, a w niej kolega-koleżanka potrzebująca pomocy,
- środowisko lokalne w nim każdy potrzebujący człowiek, czekający na pomoc,
spotkanie, rozmowę, uśmiech lub konkretną pracę,
- opieka nad Miejscami Pamięci Narodowej,
- parafia: współpraca z parafialnym Zespołem Caritas, czynny udział w życiu kościoła i
parafii
- współpraca z najbliższym Domem Dziecka,
- udział w akcjach ogólnopolskich
Opis:
Uczniowie w ramach wolontariatu zaplanowali uczestnictwo w następujących
przedsięwzięciach:
- całoroczna zbiórka nakrętek z przeznaczeniem na wózek inwalidzki dla Kamila,
- pomoc w nauce kolegom słabszym oraz dzieciom będącym w trudnej sytuacji
rodzinnej dostarczając im radości i pozytywnych emocji,
- pamiętamy o samotnych, starszych i emerytowanych pracownikach szkoły(z okazji
świąt Bożego Narodzenia, Wielkiej Nocy, Dnia Nauczyciela, wolontariusze
odwiedzają w domach, składają życzenia i przekazują upominki własnoręcznie
wykonane)
- organizacja parafialnego Dnia Chorego(zaprezentowanie części artystycznej, złożenie
życzeń i wręczenie kwiatów), Koncertu kolęd, Drogi krzyżowej oraz montażu słownomuzycznego ku czci świętego Jana Pawła II,
- doraźna pomoc osobom potrzebującym w najbliższym otoczeniu(zrobienie zakupów,
posprzątanie),
- udział w akcjach ogólnopolskich: „Szkoło pomóż i Ty”, „Góra grosza”, „Dzień
papieski”, „Jałmużna wielkopostna”, „Kolędnicy misyjni”, „Sprzątanie świata”,
„Wigilijne dzieło pomocy dzieciom”, „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”,
- szkolne akcje; „I Ty możesz zostać świętym Mikołajem”- zbiórka produktów do
zaspokojenia podstawowych potrzeb wychowanków(środki czystości, słodycze,
artykuły szkolne), „Czytająca szkoła”- głośne czytanie uczniom tekstów literackich,
- wykonywanie gazetek ściennych związanych z ważnymi wydarzeniami,

-

-

-

organizowanie konkursów szkolnych: międzyszkolny konkurs wiedzy „Wielcy
Polacy”, czytelnicze, plastyczne oraz udział w gminnych, powiatowych,
wojewódzkich i ogólnopolskich według napływających ofert,
opieka nad Miejscami Pamięci Narodowej( dbanie o miejscowy cmentarz wojskowy,
współpraca z Urzędem Miasta i Gminy Brzostek w zakresie opieki nad 600-letnim
dębem „Chrześcijanin”,
współpraca z parafialnym zespołem „Caritas” i parafią(zbiórki pieniężne do puszek,
zaangażowanie w pracę organizacji: schola, oaza, liturgiczna służba ołtarza, KSM,
przy współpracy rodziców ze szkołą zorganizowanie: Dnia Babci i Dziadka, Dnia
Mamy i Taty, Zabawy karnawałowej, Dnia Dziecka, wycieczek szkolnych, wyjazdów
do kina, teatru,
podejmowanie działań na rzecz osób ubogich poprzez przekazywanie niepotrzebnej
odzieży, obuwia, zabawek fundacjom i organizacjom niosącym pomoc(PCK itp.)

Zaplanowane efekty:
- szukanie wartościowych form spędzania wolnego czasu,
- zaangażowanie w niesienie pomocy i odpowiedzialności za podjęte zadania,
- rozwijanie w sobie wytrwałości, kreatywności, samodzielności, otwartości i zgodnej
współpracy w zespole,
- pokonywanie nieśmiałości, łamanie barier
- budowanie wzajemnej więzi i wspólnoty zarówno pomiędzy uczniami jak również
doświadczającymi pomocy,
- rozbudzanie wzajemnego szacunku dla osób starszych, chorych, potrzebujących,
- dostrzeganie potrzebujących pomocy w swoich środowiskach,
- kształtowanie umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów,
- uczenie miłości bliźniego, tolerancji i zrozumienia,
- poszanowanie drugiego człowieka zwłaszcza potrzebującego pomocy,
- kształtowanie wzajemnego zaufania i współodpowiedzialności w podejmowaniu
inicjatyw,
- wdrażanie do budowania właściwej hierarchii wartości,
- szukanie okazji do czynienia dobra,
- wzmacnianie pożądanych społecznie postaw,
- uwrażliwienie na różne obszary ludzkiej biedy,
- zaspokajanie duchowych i społecznych potrzeb młodego pokolenia oraz
podejmowanie przez nich dzieł miłosierdzia,
- pogłębianie wartości chrześcijańskich rozwoju i kształtowania człowieka w duchu
miłosierdzia,
- kształtowanie i formułowanie przyszłej kadry wolontariuszy doskonale znającej
problematykę dobroczynności,
- ukształtowanie człowieka o silnej odpowiedzialności za drugiego człowieka i
otoczenie, w którym w przyszłości może sam animować różne przedsięwzięcia,
Wolontariusze swoim zaangażowaniem wzbogacają i wpływają na budowanie dobrego
wizerunku szkoły w społeczności lokalnej.

