Sprawozdanie z działań Szkolnego Klubu Wolontariusza i Klubu PCK
w roku szkolnym 2014/ 2015



ZBIÓRKA ZABAWEK- w okresie od 20 listopada do 5 grudnia Klub Wolontariusza
zorganizował na terenie naszej szkoły zbiórkę zabawek dla podopiecznych Dąbrowskiego
Stowarzyszenia Rodzin w Kryzysie. Uczniowie szkoły licznie przynosili maskotki, książki,
puzzle i inne drobiazgi przeznaczone dla najuboższych dzieci z terenu naszego miasta. Hojność
uczniów przekroczyła nasze oczekiwania. Nazbieraliśmy 18 pudeł z maskotkami, oraz 6 pudeł
książek, puzzli i innych drobiazgów dla dzieci. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w akcję,
która pomogła dzieciom z rodzin ubogich z uśmiechem przeżyć tegoroczne Mikołajki.



GÓRA GROSZA - Od 24 listopada do 5 grudnia na terenie naszego liceum odbyła się po raz
kolejny zbiórka grosików w ramach ogólnopolskiej akcji GÓRA GROSZA organizowanej
przez Towarzystwo NASZ DOM. Dzięki pracy wolontariuszy i hojności całej społeczności
szkolnej mogliśmy pomóc w zbiórce funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza
własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dziecka, rodzinnych domów
dziecka i pogotowi rodzinnych. Uzbieraliśmy ,,górę grosza’’ , która ważyła 26 kilogramów i
dawała sumę 324 złotych i 85 groszy



GRAJ I POMAGAJ - 7 grudnia w Hali Centrum odbyła się kolejna edycja akcji charytatywnej
Graj i Pomagaj, przygotowanej przez CSiR i Urząd Miasta. W akcji tej wzięli udział uczniowie
naszego liceum . Przed rozpoczęciem imprezy młodzież naszej szkoły pomagała w organizacji
Biegu Mikołajkowego. Pozostali uczniowie przygotowali szkolne stoisko z ozdobami
świątecznymi wytworzonymi uprzednio przez naszych wychowanków. W tym roku zebrane
podczas akcji fundusze pozwolą wyjechać na letni wypoczynek dzieciom z rodzin borykających
się z trudną sytuacją finansową.



MIKOŁAJKI - w dniu 10.12.2014 r. grupa wolontariuszy z klasy Ia pod opieką mgr M.
Wójtowicz odwiedziła zaprzyjaźnione z naszą Szkołą Przedszkole na 10 w Dąbrowie Górniczej.
Po raz kolejny zorganizowaliśmy imprezę Mikołajkową dla najmłodszych. Przygotowano
zabawy ruchowe, quiz o Mikołaju oraz konkurs plastyczny.Nie zabrakło wspólnego śpiewania
kolęd oraz życzeń świątecznych .



SZLACHETNA PACZKA- jak co roku włączyliśmy się do Ogólnopolskiej Akcji Społecznej”
Szlachetna paczka” – do akcji włączyła się cała społeczność szkolna – uczniowie, rodzice oraz
nauczyciela a także nasi absolwenci. 13 grudnia zakończyliśmy zbiórkę dla „naszej” rodziny..
Łącznie z zebranych darów udało się zapakować 41 Szlachetnych Paczek, których gabaryty

sprawiły, że do ich zawiezienia potrzebowaliśmy, aż czterech samochodów. Wszystkie potrzeby
wybranej rodziny zostały spełnione!


MARATON PISANIA LISTÓW -13 grudnia na terenie szkoły odbyła się Międzynarodowa
Akcja Amnesty International „Maraton Pisania Listów”, podczas którego osoby na całym
świecie mogą wyrazić swój sprzeciw i pomóc tzw. więźniom sumienia. Listy pisane są przede
wszystkim do władz krajów, w których dochodzi do łamania praw człowieka. – Maraton w
naszej szkole rozpoczął się o godzinie 8.00 i trwał do godziny 20.00. W czasie Maratonu
napisano blisko 900 listów w obronie kilkunastu osób lub grup osób, których prawa zostały
złamane. W akcji uczestniczyło ok. 80 osób- uczniów naszej szkoły, absolwentów i osób z
zewnątrz, które chciały wyrazić swój sprzeciw wobec łamania praw człowieka.



KIERMASZ ŚWIĄTECZNY - Dnia 17 grudnia już po raz kolejny nasza szkoła wzięła udział
w corocznym Dąbrowskim Kiermaszu Świątecznym , gdzie sprzedawano ozdoby świąteczne
zrobione przez uczniów naszej szkoły. Zebrane w czasie Kiermaszu pieniążki zostaną
wykorzystane w organizowanych przez szkołę akcjach charytatywnych.



„Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” – zorganizowany w szkole sztab orkiestry zasilało 96
wolontariuszy. 84 osóby to uczniowie naszej szkoły , 12 osób to młodzież i dzieci spoza naszego
liceum . Do akcji włączyli się również nasi absolwenci. Wolontariusze zebrali blisko 28 000 zł..
Udało się pobić rekord naszej szkoły z zeszłego roku



MIKOŁAJKI - 21 stycznia uczniowie naszej szkoły zorganizowali Mikołajki dla dzieci z
Domu Dziecka w Sarnowie – uczniowie wystawili Jasełka a następnie zaprosili dzieci na
wspólną zabawę Mikołajkową. Wcześniej na terenie szkoły odbyła się zbiórka pieniędzy na
rzecz Domu Dziecka, co pozwoliło na zakup 30 paczek, które zostały wręczone dzieciom w
czasie zabawy.



Nasi wolontariusze pomagali w czasie organizacji VII Półmaratonu Dąbrowskiego, który
odbywał się 12 kwietnia.



DĘBOWY MAJ FESTIWAL - uczniowie naszej szkoły zaangażowani byli również przy
organizacji 3 Europejskiego Rajdu Rodziny, który miał miejsce 1 maja w ramach miejskiej
imprezy Dębowy Maj Festiwal



DZIEŃ DZIECKA - w dniu 3 czerwca grupa naszych wolontariuszy zorganizowała w
zaprzyjaźnionym przedszkolu nr 10 Dzień Dziecka Były zabawy ruchowe i edukacyjne.
Przypomniano maluchom również o zasadach zachowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym.



ZBIÓRKA NAKRĘTEK -

nawiązano współprace ze stowarzyszeniem ,, Kacperek’’

polegającą na zbiórce nakrętek na rzecz ofiar wypadków komunikacyjnych.

