SZKOLNY KLUB WOLONTARIUSZA
przy ZS nr 5
BEZINTERESOWNA PRACA DOWARTOŚCIOWUJE NAS I CZYNI SZCZĘŚLIWSZYMI.
NAJLEPSZE PODZIĘKOWANIA OTRZYMUJEMY W POSTACI PRZYSŁOWIOWEGO
CIEPŁA NA SERDUSZKU 

Udział w wolontariacie pozwala nam zrozumieć jak mało wystarczy, by sprawić komuś ogromną
radość. Nikt z nas nie czuje się jakby przenosił góry, wręcz przeciwnie najmniejszy wkład może
zaowocować dużymi efektami. Uczy nas to otwartości, pokonywania własnej nieśmiałości, a także dzielenia
się z innymi tym, co mamy. Zdobywamy umiejętności organizacji i samodyscypliny. Współpraca z dziećmi
upośledzonymi w różnym stopniu uczy nas pokory, cierpliwości, przełamywania własnych barier a także
sposobów reagowania i odnajdywania się w skrajnych sytuacjach, z którymi nie stykamy się codziennie.
Wolontariat ładuje nas pozytywną energią.
Nasze działania są ukierunkowane na wielu odbiorców. Poszerzają nasze horyzonty, wyposażają w
wiedzę i umiejętności. Angażujemy się w akcje charytatywne:
1. Iskierkę Radości oraz Serduszkową Paczkę – są to największe akcje charytatywne, których
organizatorem jest nasza szkoła. Mają one na celu zaktywizowanie młodzieży do niesienia pomocy
najbardziej potrzebującym dzieciom, zbiórkę pieniędzy, artykułów papierniczych i chemicznych oraz
organizowanie świątecznych paczek. W naszą akcję zaangażowanych jest blisko 60 szczecińskich
szkół.
2. Propagujemy czytelnictwo wśród najmłodszych dzieci w świetlicach środowiskowych. Nasze
działania realizujemy w ramach ogólnopolskiej akcji Cała Polska Czyta Dzieciom.
3. Pola Nadziei dla Hospicjum – kwestujemy w szczecińskich centrach handlowych na potrzeby
hospicjów, z którymi współpracujemy.
Współpracujemy z różnymi instytucjami:
1. Świetlicą środowiskową Caritas przy parafii p. w. Św. Krzysztofa przy ul. Żelaznej 14
2. Przedszkolem Publicznym nr 77 przy ul. Hożej 8.
3. Domem Samotnej Matki w Karwowie oraz Schroniskiem Centrum Socjalnego Caritas dla
bezdomnych mężczyzn, które mieści się przy ul. Strzałowskiej 24 w Szczecinie. Celem naszych
wizyt jest przekazywani paczek w okresie przedświątecznym.
4. Hospicjum im. Jana Ewangelisty w Szczecinie – udział w akcji „Pola nadziei” poprzez kwestowanie
w największych centrach handlowych Szczecina.
5. Fundacją Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych przy Al. Powstańców
Wielkopolskich 66/68
6. Domem Pomocy Społecznej - „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17
7. Stowarzyszeniem POLITES – udział w szkoleniach oraz w warsztatach dla wolontariuszy.
Wolontariusze z ZS nr 5

JEŻELI JESTEŚ ZAINTERESOWANY NASZYMI DZIAŁANIAMI, MASZ GŁOWĘ PEŁNĄ POMYSŁÓW,
CZAS DLA POTRZEBUJĄCYCH I CHCESZ POMAGAĆ BEZINTERESOWNIE
– TO CZEKAMY WŁAŚNIE NA CIEBIE!!!
Kontakt:
Koordynatorzy Szkolnego Klubu Wolontariusza przy ZS nr 5: Pani Małgorzata Matuszak -nauczyciel bibliotekarz i Pani Anna Sawicka -pedagog
Koordynator Iskierki Radości w roku szkolnym 2017/18: Pani Wioletta Kobzdej - nauczyciel chemii
Szkolny koordynator Iskierki Radości: Pani Małgorzata Kujawska – nauczyciel j. angielskiego

